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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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ขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกท่าน
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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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือ และเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนและคนก็เป็ น
ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ การที่ จ ะพัฒ นาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้า จึงจาเป็ นต้องเน้นในเรื่ องของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ยิ่งมีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้กา้ วทันโลกและสังคมความเป็ นอยูใ่ นส่ วนของชีวิตประจาวันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพราะคนทุกคนมีความจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา พร้อมที่จะต่อสู ้กบั ความท้าทายจากกระแสโลกเพื่อการพัฒนาและมีคุณภาพ (ประเวศ
วะสี 2542 : 16-17) ด้วยเหตุน้ ีเองการศึกษาจึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ และชีวิตก็มีความสัมพันธ์กบั
สังคมอย่างลึกซึ้ งจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ การศึกษาเป็ นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่ ง
ที่ รั ฐ จัด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นรากฐานในการส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ มั่น คงของคน ชุ ม ชน และประเทศชาติ
แต่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะต้องมีอิสระในตัวเองที่จะเน้นให้บุคคลรักการแสวงหาความจริ ง
เพื่อจะนามาเป็ นแบบอย่างในการดารงชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันก็ตอ้ งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศชาติ สังคม ท้องถิ่น และแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาจึงถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของชี วิตเมื่อชี วิตมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาจึ งต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย การจัด
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ตามมาตรา 10 ความว่าการจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ มีร่างกายพิการ
ทุพพลภาพ บุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
มี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได้รั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นพิ เ ศษ ควรจัด ให้ เ หมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถของบุคคลนั้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สานักนายกรั ฐมนตรี
2542 : 7-8)
ในการที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เพื่อให้กา้ วทันสภาพเศรษฐกิจ
และสั ง คมปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะความก้า วหน้า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ้อ งอาศัย
1
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หลักสูตรที่มีมาตรฐานมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2540
: 1) ซึ่ งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งกาหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่ งรัฐในส่ วนที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา 81 อาทิ ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่ งชาติ ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีปลูก ฝั งจิ ตส านึ กที่ ถูกต้อ ง จึ งได้ดาเนิ นการจัด ทาแผน
การศึ ก ษาชาติ ข้ ึ น โดยอยู่บนพื้ น ฐานของปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง (สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ, สานักนายกรัฐมนตรี 2545-2559 : 5) เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดคน
เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้พ่ ึงตนเอง และก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
อีกทั้งคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
นอกจากนี้ หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ก าหนดหลัก การ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตาม
นโยบายการจัด การศึ ก ษาของประเทศ คื อ มุ่ ง เน้น ในความเป็ นไทยควบคู่ กับ ความเป็ นสากล
เป็ นการศึกษาความเป็ นเอกภาพของชาติและเป็ นการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่ งทุกคนมีความเสมอภาค
กัน และยังให้สังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา จึงจาเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มี
การพัฒนา และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดยคิดเสมอว่าผูเ้ รี ยนนั้นมีความสาคัญ
ที่สุด สามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อีกทั้งเป็ นหลักสูตรที่มีความยืดหยุน่ ทั้งสาระ
เวลา และการจัด การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ เป็ นหลั ก สู ต รที่ จัด การศึ ก ษาได้ทุ ก รู ป แบบ ครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ
2545 : 4) และที่กล่าวมาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยงั มีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งในการพัฒนา
คนไทยให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี มีความสุ ข และมีความเป็ นไทย มี ศกั ยภาพในการศึกษาต่อ
รวมทั้งการประกอบอาชี พ จากจุ ดหมายนี้ ถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คือ 1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2) มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน 3) มีความรู ้เป็ นสากล 4) มีทกั ษะและกระบวนการ
5) รักการออกกาลังกาย 6) มีประสิ ทธิภาพในการผลิต และการบริ โภค 7) เข้าใจประวัติศาสตร์ไทย
ภูมิใจในความเป็ นไทยและเป็ นพลเมืองที่ดี 8) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาไทย และ 9) รักประเทศชาติ และท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ 2545
: 4)
ดังนั้น เมื่อรวมทั้งหลักการและจุดหมายของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมกัน
แล้วนั้น จะได้โครงสร้ างของหลักสู ตรเพื่อที่ จะเป็ นแนวทางให้กับสถานศึ กษา และผูเ้ กี่ ยวข้อง
มีแนวทางในการปฏิบตั ิในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและสามารถที่จะนาไปปรับให้สอดคล้อง
กับ สภาพความต้อ งการของชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาจะต้อ งประกอบไปด้ว ย
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การเรี ยนรู ้ ท้ งั มวล และมวลประสบการณ์อื่น ๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่ งวางแผนเพื่อที่จะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพ โดยจะต้องจัดทาสาระการเรี ยนรู ้ ทั้งรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานและรายวิชาที่ตอ้ ง
เรี ย นเพิ่ ม เติ ม เป็ นรายปี หรื อ รายภาค จัด กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นทุ ก ภาคเรี ย น และยัง ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของ
การจัดหลักสู ตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ 2545 : 27-28) ซึ่ งสอดคล้องกับ วัฒนาพร
ระงับทุกข์ (2545 : 3) ได้กล่าวไว้ว่า “หลักสู ตรสถานศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
ทุก ๆ ด้าน หลักสู ตรจะชี้แนวให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้สามารถจัดมวลประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองในด้านความรู ้ ทักษะ คุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
จะต้องทางานร่ วมกับครอบครัวชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงาน และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายสาคัญของหลักสูตร” และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยินมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร จึงมีความจาเป็ นต้องจัดทาหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนาให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีศกั ยภาพต่อไป
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นศาสตร์ ที่ น าไปใช้ไ ด้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ท าให้ ค นได้พ ัฒ นาวิ ธี คิ ด
ความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
มีทกั ษะที่สาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบสามารถ
ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายมีประจักษ์พยานที่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งการเป็ นเหตุ
เป็ นผล ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวพระราชด ารั สองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ ยึด สายกลาง
บนพื้นฐานของความสมดุ ลพอดี รู ้จกั ประมาณอย่างมีเหตุมีผล มีความรอบรู ้ทนั โลก (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สานักนายกรัฐมนตรี 2545-2559 : 5) ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมี
ความส าคัญ ในสั ง คมโลกปั จ จุ บ ัน และอนาคต การส่ ง เสริ ม พัฒ นาทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จะต้องอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทาให้คนไทยทุกคน รวมทั้ง
ผูท้ ี่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน มี ความรู ้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเป็ น
รากฐานในการดาเนิ นชี วิตของเขาเหล่านั้น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพที่ยงั่ ยืนสามารถนาเอา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ มีทกั ษะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีศกั ยภาพ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวัน ตัด สิ น ใจในสิ่ ง ที่ เ หมาะสมต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้เจริ ญก้าวหน้า วิทยาศาสตร์มีบทบาทในสังคมทุกรู ปแบบ ทาให้เกิดการพัฒนาและเพิ่ม
คุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึน ช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินมีความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวันต่าง ๆ ซึ่ งจะเป็ นหนทางที่จะทาให้คนในชาติที่มีความ
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บกพร่ องทางการ ได้ยิน มีความรู ้สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันโดยผ่านระบบการศึกษาใน
โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ และเนื่ องจากเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรของนักเรี ยนปกติ
ไม่เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความบกร่ องทางการได้ยิน จากประสบการณ์ของ
ผูว้ ิจยั ที่สอนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินมากว่า 10 ปี พบว่า นักเรี ยนยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องของการนาวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตประจาวัน ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
โดยยึดหลักการ มีเหตุ มีผล และความเป็ นอยูแ่ บบสายกลาง ครู ผสู ้ อนจะต้องมีการพัฒนาสื่ อเพื่อใช้
ในการศึกษาหรื อ มีตวั กลางช่ วยนาและถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ไปยัง
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ซึ่งจะทาให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนที่ต้ งั ไว้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้กระบวนการเรี ยน
การสอนของครู มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นต้องมีกระบวนการพัฒนาที่ครบวงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้ อหาในหลักสู ตรควรตรงกับความสนใจ เพราะผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะต่างจาก
เด็กปกติ ในเรื่ องของการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ จึงต้องมีการปรับหลักสู ตรสถานศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการของนักเรี ยนอย่างแท้จริ งและต้องมุ่งเน้นการสร้างเสริ มความรู ้ ความสามารถที่ยงั
บกพร่ องอยู่เติมให้เต็มในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินยังขาดอยู่ มีการประเมินผล
และติดตาม ผลกระบวนการเรี ยนการสอนและการนาความรู ้เทคนิ ควิธีต่าง ๆ มาใช้ในหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากการสอบถามความคิดเห็นของคณะครู โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความเห็นตรงกัน
ที่จะดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความมีเหตุมีผล
ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นรากฐานของการดาเนิ นชี วิต ของนักเรี ยนที่บกพร่ อง
ทางการได้ยิน อย่างพอเพียงในเรื่ องของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะเป็ นเนื้ อหาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความเป็ นอยู่ การอยูร่ ่ วมกันและระบบนิเวศ โดยบูรณาการจากแหล่งเรี ยนรู ้
ใกล้ตวั ของนักเรี ยน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและสร้างความเข้มแข็งในตัวนักเรี ยนให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิ ด อย่างมี เ หตุ มีผล สร้ างสรรค์ส่ิ งต่ างๆโดยอาศัย ความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์
ร่ วมกับศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาจัดเป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง เพื่อช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องใกล้ตวั จะทาให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิ น ใช้ เ หตุ แ ละผลได้ อ ย่ า งเหมาะสม และสามารถน าไปปรั บ ใช้ ไ ด้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองและอาชีพ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็ นตัวบ่งชี้ว่าควรเลือกสรร
สิ่ งใดที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช้เหตุและผลในการเลือก ดังนั้น จะต้องมีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึ ก ษาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ทยาศาสตร์ เรื่ องของสิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
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เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม มาตรฐาน ว. 2.1 เข้าใจ
สิ่ ง แวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้อ มกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ ในระบบนิ เ วศมี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ สื่ อ สาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ และมาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติ ก ารใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่ น ประเทศ และโลก นาความรู ้ ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนอย่างเร่ งด่วนเพื่อให้สอดคล้อง
กับด้านผลผลิตข้อที่ 4 ของการขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี งบประมาณ 2550 และการที่นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับ
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมจึงมีความจาเป็ นและสาคัญยิง่ เพราะการได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ใกล้ตวั จะส่ งผล
ให้นัก เรี ย นได้รั บ องค์ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ความผูก พัน เป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม ต้อ งการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละนาไปใช้ในชี วิ ตประจาวัน ได้เ ป็ นอย่างดี ย่ิง สอดคล้องกับนิ ย ามของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักและปฏิบตั ิพร้อมทั้งเกิดคุณลักษณะที่ดีดงั นิยาม
ความพอเพียง 3 คุณลักษณะคือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดี
ในตัว นอกจากนี้ ยงั มีเงื่อนไขการตัดสิ นใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียง
ต้องอาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน คือ เงื่อนไขที่ 1) เงื่อนไขความรู ้ และเงื่อนไขที่
2) เงื่อนไขคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา มีเหตุมีผลที่จะใช้ในการดาเนิ นชี วิตและเพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวงแหน เกิดบรรยากาศที่ดีและดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
สาหรั บคนที่สูญเสี ยการได้ยินตั้งแต่เล็ก ส่ วนใหญ่จะมีความคงทนจากการมองเห็ น
ถึ งแม้ว่า จะไม่อาจได้ยินเสี ยงแต่ความคงทนจากการมองเห็ นที่ ปรากฏกับสายตานั้นอยู่ได้นาน
สามารถใช้สายตาจัด หมวดหมู่ส่ิ งของต่าง ๆ ตาสามารถดู แล้ว ดู อีกพินิจพิเคราะห์ ได้ตามความ
ต้องการเพราะมีภาพวางอยูต่ รงหน้า แต่การได้ยนิ นั้นได้ยนิ แล้วผ่านไปจาได้บา้ งไม่ได้บา้ ง การรับรู ้
ทางสายตาเป็ นการรั บรู ้ ที่มีประสาทสัมผัสสองส่ วนมาใช้รวมกันเพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้
ซึ่ งสอดคล้องกับ ศรี ยา นิ ยมธรรม (2538 : 51) ที่กล่าวว่าการรับรู ้ทางสายตาเป็ นกระบวนการที่
ละเอี ยดอ่อนและซับซ้อน เพราะเกิ ดจากการทางานของสายตาและสมอง คือการมองเห็ น และ
การตีความในสิ่ งที่มองเห็น ผนวกกับการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ทางสายตาขึ้นอยูก่ บั
อายุ วุฒิภาวะ และสิ่ งแวดล้อม สาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยินการรับรู ้ทางสายตา จึงเป็ น
สิ่ งที่สาคัญยิ่งต่อการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพราะสายตานั้น
ใช้แทนประสาทสัมผัสส่ วนที่หายไป คือ การได้ยินนัน่ เอง และเพื่อใช้สื่อความหมายกับผูอ้ ื่นที่จะ
เป็ นพื้นฐานนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง ๆ ที่จะส่ งผลต่อสติปัญญา ความคิด จากการได้เปรี ยบเทียบ
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ความเหมื อน ความต่าง หรื อการโยงความสัมพันธ์ ตลอดจนการคาดคะเนซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถ
ฝึ กฝนได้ และล้ว นเกี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิว เตอร์ ก็เ ป็ นสื่ อที่ ใช้สายตาในการรั บรู ้ ที่ ดี
และแพร่ หลาย เมื่ อนามาประกอบกับบทเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน ก็จะสามารถนามา
ประกอบเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนทาให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ส่ิ งแวดล้อมรอบตัวและแสวงหาวิธีการ
ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้อยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและบรรลุผลการเรี ยนที่คาดหวังได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ฐานะที่เป็ นครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะให้ นักเรี ยนในฐานะที่เป็ นเยาวชนที่ ดี
ของชาติ ได้เรี ยนรู ้ถึงสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมประจาใจ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ ความพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานาไปสู่ การปฏิบตั ิ ตามหลักสู ตร
สถานศึ ก ษาส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิ น หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่ องของการอยูอ่ ย่างพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิ การ 2551 : 7) เพื่อ
ความเหมาะสมในการศึกษาหาความรู ้ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ อีกทั้งโรงเรี ยนมี
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั จะสอดแทรกในเนื้ อหาควบคู่กนั ไป นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และรู ้ จกั ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงในสังคมได้อย่างปกติสุข (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2543 : 6) และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน อยู่ร่วมในสังคมได้ดี มีคุณธรรม เป็ นคนมีเหตุมีผล มีหลักสู ตรสถานศึกษาสาหรับ
นัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และมี ธรรมชาติ ที่ดี คงอยู่สืบต่ อไป ทั้งนัก เรี ยนยังมี
ความสามารถและทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 7) จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรผูว้ ิจยั ได้ประมวล
ความรู ้ แนวคิดทฤษฎีผลการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร พบว่ามีหลายวิธีซ่ ึงนักการศึกษาหลาย
ท่านได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรไว้หลายประการ เช่น เทคนิ คการพัฒนาหลักสู ตรของ
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวีส (Saylor, Alexander and Lewis 1981 : 30) ได้กาหนดขั้นตอน
การพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี้ 1) กาหนดเป้ าประสงค์ 2) ออกแบบหลักสู ตร ซึ่ งพิจารณาโดย
นักออกแบบหลักสู ตร การใช้ขอ้ มูลทางการเมืองและสังคมเป็ นเครื่ องมือตัดสิ นการออกแบบ
หลักสู ตร 3) การนาหลักสู ตรไปใช้ โดยครู เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของการสอนการวางแผน
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หลักสู ตร รวมถึงการแนะนาแหล่งของสื่ อ การจัดการโดยให้มีความยืดหยุน่ มีอิสระแก่ครู และ
นักเรี ยน และ 4) การประเมินผลหลักสู ตร โดยครู พิจารณาขั้นตอนการประเมินผล ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผล จะใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการตัดสิ นเพื่อการวางแผนในอนาคต สาหรับ
แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler 1950 : 3) ได้แบ่งขั้นตอนไว้ 3 ขั้น คือ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ สังคม ผูเ้ รี ยน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ข้อเสนอแนะ 2) การเลือกประสบการณ์เรี ยนว่าจะเลือกประสบการณ์อย่างไร แบบไหน จุดมุ่งหมาย
ระบุท้ งั พฤติกรรมและเนื้ อหา และ 3) การประเมินผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของแนวคิดซึ่ งจะทาให้
ผูว้ างแผนรู ้ ว่า ประสบการณ์ เ รี ย นจะบรรลุ จุด มุ่ งหมายที่ ว างไว้เ พีย งใด ส่ ว นแนวคิ ด การพัฒนา
หลักสู ตรของทาบา (Taba, อ้างถึงใน กาญจนา คุณารักษ์ 2540 : 313) ได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนา
หลักสู ตรดังนี้ 1) วินิจฉัยความต้องการและความจาเป็ นของสังคม 2) กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน
เข้าใจตรงกันตามที่สังคมต้องการ 3) การเลือกเนื้ อหาสาระ 4) การจัดเนื้ อหาสาระ จัดลาดับแก้ไข
เนื้ อหาสาระ 5) การเลือกประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ 6) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จัดลาดับ
และแก้ไขปรับปรุ งประสบการณ์ต่าง ๆ และ 7) การตัดสิ นใจ การประเมินและการพัฒนา ส่ วน
กาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 320) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรเชิงระบบ โดยมีข้ นั ตอน
การพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาสภาพความต้องการของสังคม 2) วิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน
3) ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ นักปรัชญา นักจิตวิทยา 4) ตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ
โครงสร้างและเนื้ อหาสาระสาคัญของหลักสู ตร 5) วิเคราะห์ตวั ผูเ้ รี ยน 6) การจัดประสบการณ์
ตามลาดับ 7) วิเคราะห์เนื้ อหาสาระ 8) อภิปรายกับนักวิชาการเพื่อปรับปรุ งเนื้ อหาสาระ 9) แบ่ง
หน่ วยการเรี ยนเพื่อสะดวกในการพัฒนาสื่ อ
10) ปรับปรุ งสื่ อกาหนดจุดมุ่งหมายการเรี ยน
เฉพาะอย่าง 11) พัฒนาสื่ อการเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทางเลือกกับผูเ้ รี ยน และ 12) ทดลองใช้
ตรวจสอบเพื่อปรั บลาดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร สาหรั บการพัฒนาหลักสู ตรของสงัด
อุทรานันท์ (2532 : 38-43) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 7 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 2) การกาหนดจุดมุ่งหมาย 3) การคัดเลือกและจัดลาดับเนื้ อหาสาระ 4) การกาหนด
มาตรการวัดและประเมินผล 5) การดาเนินการใช้หลักสู ตร 6) การประเมินผลการใช้หลักสู ตร และ
7) การแก้ไขหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ส่ วนการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ
มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2536 : 7) ได้เสนอขั้นตอนดังนี้ 1) สารวจข้อมูลพื้นฐานสาหรับสร้างหลักสู ตร
2) การสร้างหลักสู ตร 3) การทดลองใช้หลักสู ตร 4) การประเมินผลหลักสู ตร ส่ วน โอลิวา (Oliva,
อ้างถึงใน ศิริมาส พฤหัสนันท์ 2543 : 8) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยนาแนวคิดของ
ไทเลอร์มาปรับเพิ่มเติมดังนี้ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายชัว่ คราวโดยวิธีเน้นแหล่งข้อมูลจากผูเ้ รี ยนสภาพ
สังคมและจากเนื้อหาวิชา 2) พิจารณากลัน่ กรองโดยยึดปรัชญาทางการศึกษาและจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
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และ 3) กาหนดจุ ดมุ่งหมายการเรี ยนการสอนโดยแบ่งเป็ นการคัดเลือกประสบการณ์ เรี ยนรู ้
การรวบรวมประสบการณ์ เรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ และการประเมินผลประสบการณ์
เรี ยนรู ้ นอกจากแนวคิดและทฤษฎี ของนักการศึ กษาแล้วยังมีงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา
หลักสู ตร โดยระบุหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับนักการศึกษาที่กล่าวข้างต้น ดังเช่น ชาย จันทร์งาม
(2544 : 11-12) ได้พฒั นาหลักสู ตรการปลูกพืชผักสวนครัว ตามสภาพแวดล้อมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับสาคร คล้ายแท้ (2545 : 51-52) ซึ่งพัฒนาหลักสู ตร
วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามแนวหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สาหรับกลุ่มโรงเรี ยนเขากะลา พูนสุ ข อุดม (2546 : 121-122) ได้พฒั นาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
แบบพหุ วิทยาการร่ วมกับวิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ณรงค์ ชาลี (2547 : 8-9) ได้พฒั นาหลักสู ตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จังหวัดสุ พรรณบุรี สิ รธี ร์
งามประจบ (2548 : 81) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หน่ วย
การเรี ยนรู ้ บา้ นป่ าน้อยคอยรั กษ์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว สุ ภาพรรณ ชินโคตร (2548 : 78-79) ได้พฒั นาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตในลุ่มน้ าก่า สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
และเตือนใจ
ดวงละม้าย (2549 : 45) ได้พฒั นาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ เรื่ อง
สัตว์ทะเล สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีข้ นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตรทั้งสิ้ น 4 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างหลักสู ตร 2) ประเมินหลักสู ตร
ก่อนนาไปใช้ 3) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การปรับปรุ งหลักสู ตร ส่ วน เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(2545 : 56) ได้พฒั นาหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่ อง วิทยาศาสตร์เซรามิกส์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งสอดคล้องกับปริ ญญา ทองสอน (2546 : 63) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น
สาหรับรายวิชา ว 411 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 : กรณี ศึกษา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีข้ นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตร 7 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาหลักสู ตรแม่บทรายวิชา
ว 411 วิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม 2) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี 3) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมกรณี ศึกษาจังหวัดชลบุรี
4) การตรวจคุณภาพของหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
การทดลองใช้หลักสู ตร 5) การสร้างแบบประเมินก่อนและหลังใช้หลักสู ตร 6) การทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล และ 7) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสุ วิชา ปั้ นแก้ว (2547 : 73*94) ได้พฒั นา
หลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนวัดเทพประทานโดยการวิจยั
เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งสอดคล้องกับอมรรัตน์ ณ ดวงจินต์ (2547 : 43) ได้พฒั นา
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หลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนวัดสาลีโขภิตาราม ซึ่ งมีข้ นั ตอน
การพัฒนาหลักสู ตร 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา และ 3) วิพากษ์และปรั บปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ส่ วนเสริ มศรี วิทวัสชุติกุล (2547 : 36) ได้พฒั นาหลักสู ตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะพงนอก จังหวัดระยอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
สุ พิศ นาโควงค์ (2548 : 110) ได้พฒั นาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
พืชสมุนไพรสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2 และวราภรณ์ ดิษริ ยะกุล (2548 : 45) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งมีข้ นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตร
ทั้งสิ้ น 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การจัดทาสาระของหลักสู ตร 3) การประเมินผล
หลักสู ตรก่อนนาไปใช้ 4) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 5) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร และ
ยังมีงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินในเรื่ องของการเรี ยนการสอนดังนี้
พเยาว์ ศรี บวั (2535 : 34-41) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสะกดคาของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน โดยวิธีเขียนสะกดคาแบบแจกลูกกับวิธีเขียนสะกดคาแบบตามตัวอักษร
ซึ่งสอดคล้องกับกรณิ กา เผือกวิสุทธิ์ (2547 : 27-28) ได้เปรี ยบเทียบความจาระยะสั้นต่อตัวอักษร
ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ กับนักเรี ยนปกติ และสุ มาลี เรื องแก้ว (2539 : 36-37)
ได้สอนซ่ อมเสริ มทักษะพื้นฐานวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
โดยใช้เทคนิ คการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบ
ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาหลักสู ตร 2) จัดทาแผนการสอน 3) เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 4) ปรับปรุ งแก้ไข 5) ทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6) ปรับปรุ งแก้ไข
และ 7) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน วัลภา ประสานสิ น (2540 : 28) ได้ศึกษาปั ญหาและความ
ต้อ งการเกี่ ย วกับ การสอนภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิ น ระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรี ยนโสตศึกษ า ซึ่งสอดคล้องกับกัญญชลา นิสยันต์ (2550 : 34) ได้ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ความต้องการ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ :
กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจัง หวัด ขอนแก่ น โดยมี เ ครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดงานวิจยั 2) กาหนด
กรอบแนวคิด 3) สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 4) เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5) ปรับปรุ งแก้ไข และ
6) นาไปเก็บข้อมูล ส่ วน ธาดา อักษรชื่น (2549 : 38-39) ได้สร้างวีซีดีประกอบภาษามือวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสู ตรคูณระดับประถมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
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ซึ่ งสอดคล้องกับกษมศรยุทธ จันทภุชงคเดช (2544 : 55-57) ได้พฒั นาชุดบทเรี ยนมัลติมิเดีย
เพื่อการสอนคนหูหนวก เรื่ องสุ ภ าษิต และคาพังเพยไทย โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
วีซีดีประกอบภาษามือ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาเนื้ อหา 2) กาหนดจุดประสงค์
3) เขียนโครงการสอน 4) เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5) ปรับปรุ งแก้ไข และ 6) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนงานวิจยั ของดารณี ศักดิ์ศิริผล (2537 : 45-46) ได้ใช้แบบฝึ กทักษะการคิดเพื่อพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ข องนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน (หู ห นวก) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ สุ ธิ นี
จิตราพิทกั ษ์กลู (2540 : 40-43) ได้ศึกษาความสามารถในการพูดของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ฝึกทักษะการพูดโดยวิธีสอนพูดแบบสนทนาร่ วมกับเกม และ
พนัส นาคบุญ (2550 : 46-48) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยินในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้แบบฝึ กการเขียนตามโครงสร้าง
ประโยค โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบฝึ ก ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษา
เนื้ อหา เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบฝึ ก เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3) ปรับปรุ งแก้ไข
และ 4) นาไปใช้กบั กลุ่มทดลอง ส่ วนงานวิจยั ของประภาพร ธรรมวิพากย์ (2550 : 50-55) ได้ศึกษา
ความสามารถในการเขี ยนประโยคจากการสอนโดยใช้แผ่นภาพการ์ ตูนของนัก เรี ยน ที่ มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สมชาย บ้านไร่ (2541 : 32-35) ได้ศึกษาความพร้อมทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็ก ปฐมวัยที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยินโดยการจัดกิ จกรรมการเล่นพื้นบ้านไทย โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ กิจกรรมการละเล่น และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษา
กิจกรรมและคัดเลือกกิจกรรม 2) สร้างแบบทดสอบตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง 3) เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์ 4) ปรับปรุ งแก้ไข 5) นาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 6) ปรับปรุ งแก้ไข และ 7) นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนงานวิจยั ของอภิรดี ยิ้มพัฒน์
(2544 : 32-34) ได้ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนโสตศึ กษา สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คื อ สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนโสตศึ กษา กองการศึ กษา
เพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจยั ให้ครอบคลุม
ด้านพฤติกรรมของครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน เพื่อนร่ วมชั้น และอาคารสถานที่ นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ พิทกั ษ์ ทวีสุข (2542 : 55-57) ได้รายงานการวิจยั การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณี ศึกษากลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 11
ตาบลหัวสาโรง อาเภอท่าวุ่ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสอดคล้องกับอุดม โสตถิสวัสดิ์ (2548 : 54-56) ได้
ศึกษาการประเมินยุทธศาสตร์ การขุดสระน้ า ร่ องน้ าประจาไร่ -นาแบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิ จ
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แบบพอเพียงตามแนวทฤษฎี ใหม่ ของสานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสกลนคร และชวลิต
จันทร์ ศรี (2550 : 68-69) ได้ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ 3) เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 4) ปรับปรุ งแก้ไข 5) เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
6) ปรับปรุ งแก้ไข และ 7) นาไปทดลอง ส่ วนว่าที่ ร.ต.สันติ พรมขันธ์ (2546 : 45-46) ได้ศึกษา
สภาพและปั ญหาการดาเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎี
ใหม่ ใ นโรงเรี ย นแกนน า สั ง กัด ส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ขอนแก่ น และจัง หวัด เลย
ซึ่งสอดคล้องกับธีรพงศ์ ปุ๊ กสันเที๊ยะ (2546 : 99-101) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตร
แบบเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี ใ หม่ ในโรงเรี ย นแกนนา สังกัดสานัก งาน
การประถมศึ กษาจังหวัดนครราชสี มา โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาปรัชญา หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 3) เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา 4) ปรับปรุ งแก้ไข 5) เสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 6) ทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 7) หาค่าความเชื่อมัน่ 8) ปรับปรุ งแก้ไข
และ 9) นาไปใช้กบั กลุ่มทดลอง ส่ วนงานวิจยั ของฉัตรนภา พรหมมา (2544 : 21-38) ได้ศึกษา
รู ปแบบและปั จจัยที่ประสบความสาเร็ จในการใช้วฒั นธรรมเสริ มสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
ตามแนวพระราชดาริ ชุมชนหาดสองแคว หมู่ 2 ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ รู ปแบบและปั จจัยในการใช้วฒั นธรรมเสริ มสร้างความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 2) สภาพพื้นที่ 3) การดารงชีวิต 4) สภาพความเป็ นอยู่ และ 5) วัฒนธรรมเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สาหรับงานวิจยั ของ ไพโรจน์ เนียมนาค เนาวรัตน์ บุตรพลอย และ
บูรพา นิธากร (2543 : 80-81) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การศึกษาและพัฒนางานช่างฝี มือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ : กรณี ศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และ
คาถามที่มีเจตจานงให้ผตู ้ อบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้ 1) ศึกษา
ข้อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝี มือ 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ 3) เสนอคณะผูว้ ิจยั
4) ปรับปรุ งแก้ไข 5) นาไปตรวจสอบอีกครั้ง และ 6) นาไปใช้จริ ง ส่ วน กันตยา มานะกุล (2550 :
76-83) ได้พฒ
ั นาคุ ณภาพชี วิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง : กรณี ศึกษาชุ มชนบ้าน
จอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลสันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
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ข้อมูล คือ แผนการสอน แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้าง
ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล 2) เขียนแผนการสอน 3) สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์
4) เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 5) ปรับปรุ งแก้ไข 6) เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 7) ปรับปรุ งแก้ไข
8) นาไปใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 9) หาประสิ ทธิ ภาพทั้ง 3 ขั้น และ 10) นาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษา แนวคิด และผลงานวิจยั ในเรื่ องของการพัฒนาหลักสู ตร ศึกษางานวิจยั
ที่เกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และงานวิจยั ในเรื่ องของเศรษฐกิ จพอเพียง
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ นั ตอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ 1) วิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนโสตศึกษา
2) ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งคื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ และครู ผสู ้ อน และ 4) ศึกษาความต้องการของผูป้ กครองและนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดการประเมินผลและ
รู ปแบบของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่ได้จากตอนที่ 1 เพื่อนามาพัฒนา
หลักสู ตรฉบับร่ างประกอบด้วย 1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยนที่คาดหวัง
5) คาอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลักสู ตร 7) เวลาเรี ยน 8) แนวการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อและ
นวัตกรรม 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ห ลักสู ตรโดยนาหลัก สู ตรที่ พ ัฒ นาแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจัง หวัด
นครปฐม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุ งหลักสู ตรโดยประเมินผลนักเรี ยนด้านผล
การเรี ยนรู ้ ความสามารถด้านผลงาน ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถเรื่ องเศรษฐกิจ
พอเพียง และความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
ดังแผนภูมิที่ต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 (วิจยั )
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 และหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์โรงเรี ยน
โสตศึกษา
2. ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่ อง
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ
ผลการประเมิ
น ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี
คณะกรรมการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์
และครู ผสู้ อน
4. ศึกษาความต้องการของ
ผูป้ กครองและนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การวัดการประเมินผลและ
รู ปแบบของหลักสู ตร

ขั้นที่ 2 (พัฒนา)
การพัฒนาหลักสู ตร
พัฒนาหลักสู ตรฉบับร่ าง
ประกอบด้วย
- หลักการ
- ความสาคัญ
- วิสัยทัศน์
- ผลการเรี ยนที่คาดหวัง
- คาอธิ บายรายวิชา
- โครงสร้างหลักสู ตร
- เวลาเรี ยน
- แนวการจัดการเรี ยนรู ้
- สื่ อและนวัตกรรม
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้
- การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้

ขั้นที่ 4 (พัฒนา)
การประเมินผลและ
ปรับปรุ ง

ขั้นที่ 3 (วิจยั )
การทดลองใช้
หลักสูตร

- ประเมินความรู ้
ก่อนใช้หลักสู ตร
- นาหลักสู ต
รไปใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยน
โสตศึกษา ฯ
จานวน 14 คน
- ประเมินความรู ้
หลังการใช้
หลักสู ตร
- หาค่า
ประสิ ทธิ ภาพ
ของสื่ อ
ขั้นภาคสนาม
80/80

ประเมินการใช้
หลักสู ตร
- ผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน
- ความสามารถ
ด้านการผลิตผลงาน
ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน และ
ความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
- ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร

หาค่าประสิ ทธิ ภาพของ
สื่ อ E1/E2 แบบเดี่ยว 70/70

ผลการ
ประเมิน

หาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
E1/E2 แบบกลุ่ม 80/80

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ งแก้ไข

ปรับปรุ งหลักสู ตร
ฉบับร่ าง โดยประมวลผล
จากการตรวจสอบ

ผ่าน
หลักสูตร
ฉบับ
สมบูรณ์

แผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงกาหนดวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ อง สิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. เพื่ อ ทดลองใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ดังนี้
4.1 ด้านผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ด้านความสามารถ คือ
4.2.1 ความสามารถในการผลิตผลงาน
4.2.2 ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
4.2.3 ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ
คำถำมของกำรวิจัย
1. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ใช้ขอ้ มูลอะไรบ้าง
2. หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความเหมาะสม
หรื อไม่
3. การทดลองใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ดาเนินการอย่างไร
4. ผลการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งสิ่ งมี ชี วิ ตและสิ่ ง แวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ก่อนและหลังใช้หลักสู ตรแตกต่างกัน
หรื อไม่ นักเรี ยนมี ความสามารถด้านผลงาน ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน ความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นอยูใ่ นระดับใดและเป็ นอย่างไร
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สมมติฐำนของกำรวิจัย
หลักสู ตรที่พฒั นาแล้วทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน หลังการสอนตาม
หลักสูตรสู งกว่าก่อนการสอนตามหลักสูตร
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั มีขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1, 4/2 โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 25 คน ของภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 14 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
3.1 ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ความสามารถของนักเรี ยนในด้าน
3.2.1 ความสามารถในการผลิตผลงาน
3.2.2 ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
4. ระยะเวลา
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลา ในการทดลองใช้หลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2 ในปี การศึกษา
2552 จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวมเวลาทั้งสิ้ น 24 ชัว่ โมง
5. เนื้อหา
เป็ นเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม มาตรฐาน
ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่างๆในระบบนิ เวศมีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติ การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นระดับ ท้อ งถิ่ น ประเทศและโลก น าความรู ้ ไ ปใช้ใ น
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน โดยจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมดังต่อไปนี้
5.1 ระบบนิเวศ
5.1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
5.1.2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5.1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
5.1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
5.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
5.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5.2.2 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5.2.3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจตรงกัน ผูว้ ิ จัย จึ ง ขอให้ ค วามหมายของศัพ ท์เ ฉพาะส าหรั บ การวิ จัย
ดังต่อไปนี้
1. กำรพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน รวมถึงผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตามกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานความต้องการหลักสู ตรของนักเรี ยน และความคิดเห็ นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง 2) พัฒนา
หลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร
2. หลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง แนวการจัดสาระและ
มวลประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปั จจัยต่าง ๆ ใน
การอยูร่ ่ วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 1) ระบบนิ เวศ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อย คือ ความหลากหลายในระบบนิ เวศ สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต และ 2) ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และปั ญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศ โดยมีผรู ้ ู ้ในเรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนใช้ความมี เหตุ มีผลในกระบวนการแก้ปัญหาขณะปฏิ บตั ิ งานและ
การทดลอง
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3. ผลกำรเรียนรู้ หมายถึง คะแนนด้านความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนซึ่งได้จากการทา
แบบทดสอบที่ ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้ น ในเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เป็ นแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ถึงความสามารถในด้านคุณภาพของผลงาน ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
หรื อกระบวนการกลุ่ม ความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน หมายถึง ผลงานของนักเรี ยนที่นกั เรี ยนนามาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน และความถูกต้องของเนื้อหา ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยประเมิ นจาก
การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนและงานที่นกั เรี ยนส่ ง
5. ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรม
ตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ ง สิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ส าหรั บ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาตามใบงานที่ได้รับ
โดยประเมินจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนขณะเรี ยน
6. ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การแสดงออก
ของนักเรี ยนที่ มีต่อกิ จกรรมตามหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยใช้เหตุและผลในการแก้
ปั ญหาตามใบงานที่ได้รับ โดยประเมินจากความสามารถด้านตามกระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิด การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7. ควำมคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ้สึกพึงพอใจ ของนักเรี ยนที่มีต่อ
หลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยินโดยประเมิ นจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยน
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
8. ผู้ รู้ ท้องถิ่ น
หมายถึ ง บุ คคลที่ มีค วามรู ้ ความสามารถเกี่ ย วกับสิ่ งมี ชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ และสามารถถ่ายทอดความรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้
9. นักเรียนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ ยิน หมายถึง ผูท้ ี่กาลังเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ที่มีลกั ษณะหูตึง หูหนวก

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิ จยั การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาเรื่ องสิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ผูว้ ิจยั ได้
เสนอเนื้ อหาสาระสาคัญของแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรดังหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2. หลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดนครปฐม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
3. การพัฒนาหลักสูตร
4. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลักสูตรและการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14-16) กล่าวไว้ว่าหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเกณฑ์ การกาหนดคุณภาพนักเรี ยนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดส่ วนที่จาเป็ นสาหรับเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิตให้มีคุณภาพ ในด้านการเรี ยนการสอน
ได้กาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามความสมควรในการที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ดี
ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
สาระที่ 1 : สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 : เข้าใจหน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กนั มีระบบสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวิต
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มาตรฐาน ว 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุ กรรมวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพที่มี
ผลต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม มี กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 : ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับ
สิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้า ใจความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้ท รั พ ยากร
ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้า ใจสมบัติ ข องสาร ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมบัติ ข องสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติ ของการเปลี่ ย นสถานะของสารกับ
การเกิดสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 : เข้า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง และ
แรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 4.2 : เข้า ใจลัก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า ง ๆ ของวัต ถุ ใ นธรรมชาติ
มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ แ ละน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชี วิตการเปลี่ยน
รู ป พลัง งาน ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสารและพลัง งาน ผลของการใช้พ ลัง งานต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ภู มิ ป ระเทศและสั ณ ฐานของโลก
มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ แ ละน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 : เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุ ริ ย ะและผลต่ อสิ่ ง มี ชีวิ ต บนโลก มี ก ระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ แ ละจิ ตวิทยาศาสตร์
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 : เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อสาร สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะ
หาความรู ้ การแก้ปั ญหารู ้ ว่าปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน
สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได้ภ ายใต้ข ้อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ใ นช่ ว งเวลานั้น ๆ เข้า ใจ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
คุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบช่ วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 : 6-8) ได้กาหนดคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
จบช่วงชั้นที่ 4 ควรมีความรู ้ ความคิด ทักษะ กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. เข้าใจกระบวนการทางานของเซลล์ และกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิต
2. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การแปรผัน มิวเตชัน วิวฒั นาการของ
สิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตในสิ่ งแวดล้อม
ต่าง ๆ
3. เข้าใจชนิ ดและจานวนอนุ ภาคที่เป็ นส่ วนประกอบในโครงสร้างอะตอมของธาตุ
และเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี การเขี ย นสมการ และผลของเทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ คน สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม สมการเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สาคัญของโพลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล
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5. เข้าใจความสาคัญระหว่างปริ มาณที่เกี่ ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สมบัติของ
คลื่นกล คุณภาพของเสี ยงและการได้ยิน สมบัติ ประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
6. เข้า ใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลกและปรากฏการณ์ ท างธรณี ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
7. เข้าใจการเกิ ดและวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี่ เอกภพ และความสาคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ
8. เข้าใจความสาคัญของความรู ้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภท
ต่ าง ๆ และการพัฒ นาเทคโนโลยีที่ส่ งผลให้มีก ารคิ ด ค้น ความรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ ที่ก้า วหน้า
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม
9. ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ สื บค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็ นไปได้หลายแนวทางตัดสิ นใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็ นไปได้
10. วางแผนการสารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรื อตอบคาถาม วิเคราะห์เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสร้างแบบจาลองจากผล หรื อ
ความรู ้ที่ได้รับจากสารวจตรวจสอบ
11. สื่ อสารความคิด ความรู ้ จากผลการสารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง
หรื อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดารงชี วิต การศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติม ทาโครงงาน หรื อสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
13. แสดงถึ งความสนใจ มุ่งมัน่ รั บผิดชอบ รอบคอบและซื่ อสัตย์ในการสื บเสาะหา
ความรู ้โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
14. ตระหนักในคุณค่าของความรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
การประกอบอาชี พ แสดงถึ ง ความชื่ น ชม ภู มิ ใ จ ยกย่อ ง อ้า งอิ ง ผลงาน ชิ้ น งานที่ เ ป็ นผลจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
15. แสดงถึ ง ความซาบซึ้ งห่ ว งใยมี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ การใช้แ ละรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล้อมอย่างรู ้คุณค่า เสนอตนเองร่ วมมือปฏิบตั ิกบั ชุมชนในการป้ องกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น
16. แสดงถึงความพอใจ ซาบซึ้งในการค้นพบความรู ้ พบคาตอบหรื อแก้ปัญหาได้
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17. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นอย่างสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็ น โดยมี ขอ้ มูลอ้างอิ งและ
เหตุผลประกอบเกี่ ยวกับผลของการพัฒนา การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างมี คุณธรรม ต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จดั ทาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ซึ่ งคงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เป็ นข้อกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และมีสาระการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 5
สาระหลักครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ ิจยั หวังว่าหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะเป็ นประโยชน์สาหรับสถานศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศั กยภาพ พึ่งตนเองได้ เป็ นคนดี และ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและพอเพียง
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ ยวข้องกับชี วิ ตของทุ กคน ทั้ง ในการดารงชี วิตประจาวัน และในงานอาชี พต่ าง ๆ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ตลอดจนผลผลิ ตต่าง ๆ ที่คนได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชี วิต และในการทางาน
ล้ว นเป็ นผลของความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ผสานกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละศาสตร์ อื่ น ๆ ความรู ้
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญ
มากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
วิ ทยาศาสตร์ ท าให้ คนได้ พ ัฒนาวิ ธี คิ ด ทั้ง ความคิ ด เป็ นเหตุ เป็ นผล คิ ด สร้ างสรรค์
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะที่สาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ สามารถตัด สิ น ใจได้โ ดยใช้ข ้อ มู ล หลากหลายและประจัก ษ์พ ยานที่ ต รวจสอบได้
วิทยาศาสตร์ เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นสังคมแห่ งความรู ้ (Knowledge Based
Society) ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All)
เพื่อที่จะมีความรู ้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน และนาความรู ้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู ้วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่นามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชี วิตที่ดี แต่ยงั ช่ วยให้คนมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์การดูแล
รักษาตลอดจน การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืนที่สาคัญอย่างยิง่
คือ ความรู ้ วิทยาศาสตร์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ และดาเนินชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์
ความรู ้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้มาด้ว ยความพยายามของมนุ ษย์ ที่ ใ ช้ก ระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ (Scientific Inquiry) การสังเกต สารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบและ
การสื บค้นข้อมูล ทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู ้และกระบวนการดังกล่าว
มีการถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็ นเวลายาวนาน
ความรู ้ วิทยาศาสตร์ ตอ้ งสามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ เพื่อนามาใช้อา้ งอิงทั้งใน
การสนับสนุ นหรื อโต้แย้งเมื่อมีการค้นพบข้อมูลหรื อหลักฐานใหม่ หรื อแม้แต่ขอ้ มูลเดิมเดียวกัน
ก็อาจเกิ ดความขัดแย้งขึ้นได้ ถ้านักวิทยาศาสตร์ แปลความด้วยวิธีการหรื อแนวคิดที่แตกต่างกัน
ความรู ้วิทยาศาสตร์จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในส่ วนใดของโลก
วิทยาศาสตร์จึงเป็ นผลจากการสร้างเสริ มความรู ้ของบุคคล การสื่ อสารและการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อให้
เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีผลให้ความรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและส่ งผล
ต่อคนในสังคมการศึกษาค้นคว้าและการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ จึงอยูภ่ ายในขอบเขต คุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม
กระบวนการในงานต่าง ๆ หรื อกระบวนการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มกับ ศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น ทัก ษะ ประสบการณ์ จิ น ตนาการ และความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปั ญหาของมวลมนุ ษย์ เทคโนโลยีเกี่ ย วข้องกับทรั พยากร กระบวนการและระบบการจัดการ
จึงต้องใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
ในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชี วิตของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดคาถามในสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
รอบตัว เพื่อนาไปสู่ การสื บเสาะหาความรู ้อย่างมีเหตุมีผล แก้ปัญหาเป็ น ก้าวทันเทคโนโลยี และ
มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. เพือ่ ให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติ และข้อจากัดของวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีทกั ษะที่สาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. เพื่ อพัฒ นากระบวนการคิ ด และจิ น ตนาการความสามารถในการแก้ปัญ หาการ
จัดการทักษะในการสื่ อสารและความสามารถในการตัดสิ นใจ
5. เพื่ อให้ต ระหนัก ถึ ง ความสัมพัน ธ์ระหว่างวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่ อ น าความรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวิต
7. เพื่อให้เป็ นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในมาตรา 23 (2) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ความสาคัญของ
การบูรณาการความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่ วน
ของการเรี ย นรู ้ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ น้ ัน ต้องให้เ กิ ด ทั้ง ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ด้านวิ ทยาศาสตร์
รวมทั้งความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่ องการจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล ยัง่ ยืน
ในส่ วนของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มาตรา 24 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุก ต์
ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกัน และแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การเรี ย นรู ้ และมี ความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจ ัย
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เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยน
การสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา
7. ผูป้ กครองและบุ ค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒ นาผูเ้ รี ย นตามศัก ยภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวดังกล่าว จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของผูส้ อนและ
การเรี ย นของผูเ้ รี ย น กล่ า วคื อ ลดบทบาทของผูส้ อนจากการเป็ นผูบ้ อกเล่ า และบรรยายเป็ น
การวางแผนจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการที่สาคัญ คือ กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่จะนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้โดยผ่านกิจกรรมการสังเกต
การตั้งคาถาม การวางแผนเพื่อการทดลอง การสารวจตรวจสอบ (Investigation) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
หาข้อมู ล โดยตรงด้ว ยวิ ธีก ารที่ ห ลากหลายทั้งเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ กระบวนการแก้ปั ญหา
การสื บค้นข้อมูลการอภิปราย และการสื่ อสารความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ กิจกรรมต่าง ๆ
จะต้องเน้นที่บทบาทของผูเ้ รี ยนตั้งแต่เริ่ ม คือ ร่ วมวางแผนการเรี ยน การวัดผลและประเมินผล และ
ต้องคานึ งว่ากิ จกรรมการเรี ยนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ สื บค้น
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จากแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลายตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้
ปั ญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การสร้างคาอธิ บายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่
คาตอบของปั ญหา หรื อคาถามต่าง ๆ ในที่สุดเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ดังกล่าว ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เจริ ญ พัฒนาทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในการจัดการเรี ยนการสอนผูส้ อนต้องศึกษาเป้ าหมายและปรัชญาของการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวน
การเรี ย นการสอนที่ เน้นกระบวนการและผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญที่ สุดแล้วพิจารณาเลื อกนาไปใช้
ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระเหมาะกับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน
แหล่งความรู ้ ของท้องถิ่ นและที่ สาคัญคือศักยภาพของผูเ้ รี ยนด้วยดังนั้นในเนื้ อหาสาระเดี ยวกัน
ผูส้ อนแต่ละโรงเรี ยนย่อมจัดการเรี ยนการสอนและใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกันได้
เป้าหมายสาคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยมนุ ษย์ใช้กระบวนการสังเกต
ส ารวจตรวจสอบและการทดลองเกี่ ย วกับ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ แ ละน าผลมาจัด ระบบ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้น การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นัน่ คือ ให้ได้ท้ งั กระบวนการและองค์ความรู ้ต้ งั แต่วยั เริ่ มแรก
ก่อนเข้าเรี ยนเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน และเมื่อออกจากโรงเรี ยนไปประกอบอาชีพแล้ว
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การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมีเป้ าหมายสาคัญดังนี้
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในกลุ่มวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจากัดของวิทยาศาสตร์
3. เพื่ อ ให้ มี ท ัก ษะที่ ส าคัญ ในการศึ ก ษาค้น คว้า และคิ ด ค้น ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะการสื่ อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการตัดสิ นใจ
5. เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ม วลมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่ อ น าความรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ องวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวิต
7. เพื่อให้เป็ นคนมีเหตุผลใจกว้างรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล สนใจและใฝ่ รู้ในเรื่ องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากเป้ าหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ครอบคลุ มถึ งเรื่ องของความตระหนักและผลของวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอีกด้ว ย การจัด
การเรี ยนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ จึ งต้องดาเนิ นการที่จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
การพัฒ นาที่ ส มบู ร ณ์ เ พื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ว างไว้ โ ดยจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ ที่เ น้นกระบวนการที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูค้ ิ ด ลงมื อปฏิ บตั ิ ศึก ษาค้น คว้าอย่างมี ระบบด้ว ย
กิ จกรรมหลากหลาย กิ จกรรมที่จะจัดให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้มีหลากหลาย เช่ น
กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมแก้ปัญหา กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมสารวจตรวจสอบ กิจกรรม
การทดลอง กิจกรรมสื บค้นข้อมูลทั้งจากข้อมูลที่เป็ นบุคคลเอกสารในห้องสมุดหรื อหน่วยงานใน
ท้องถิ่นจนถึงการสื บค้นทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต กิจกรรมศึกษาค้นคว้าจากสื่ อต่าง ๆ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ในท้องถิ่น กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอภิปราย ฯลฯ
ทั้งนี้โดยคานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่างกันที่ผเู ้ รี ยน
ได้รับ รู ้ มาแล้ว ก่ อ นเข้า สู่ ห้องเรี ย นการเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ย นจะเกิ ด ขึ้ น ระหว่างที่ ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยตรงในการท ากิ จ กรรมการเรี ย นเหล่ า นี้ จึ ง จะมี ค วามสามารถในการสื บ เสาะหาความรู ้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้พฒ
ั นากระบวนการคิดขั้นสู งและ
คาดหวังว่ากระบวนการเรี ย นดัง กล่ า วจะทาให้ผูเ้ รี ย นได้รับ การพัฒ นาเจตคติ ท างวิ ทยาศาสตร์
มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถสื่ อสาร
และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความสุ ข
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กระทรวงศึกษาธิ การโดยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้ดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ตามแนวการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ซึ่ งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ทั้งนี้ ได้พฒั นากระบวนการเรี ยนรู ้มาโดยลาดับ
กล่าวคือ ในระยะเริ่ มแรกของการพัฒนาหลักสู ตร เน้นการใช้กระบวนการ สื บเสาะหาความรู ้
แต่กาหนดแนวในการทากิจกรรมค่อนข้างมาก (Structured Inquiry) ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กติดตาม
ผล ลงมื อปฏิ บ ัติ ออกแบบ บัน ทึ ก ข้อมูล และวิ เคราะห์ ขอ้ มูลเอง ในระยะต่ อ มาได้เ ริ่ มพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยกาหนดปั ญหาปลายเปิ ด (Open – Ended Problems) ให้ผเู ้ รี ยนคิดวางแผน
ออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้าตรวจสอบด้วยความคิดตนเองมากขึ้นขั้นสุ ดท้าย
ของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้คือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (Science and
Technology Project) ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ะบุปัญหาหรื อคาถามตามความสนใจของตนเองหรื อของกลุ่ม
วางแผนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกหลากหลายโดยใช้ความรู ้ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนรู ้มาตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ และ
ประเมินผลการแก้ปัญหาสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่
คุณภาพของผู้เรียน
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
ทุกขั้นตอนผูเ้ รี ยนจะได้ทากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็ นกลุ่ม และเป็ นรายบุคคลในการสังเกตสิ่ งต่าง ๆ
รอบตัวตั้งคาถามหรื อปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งที่จะศึกษาได้พฒั นากระบวนการคิดขั้นสู ง มีการคิดวางแผน
และลงมือปฏิบตั ิ การสารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีเหตุมีผล โดยศึกษาจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ส่ วนที่เป็ นสากลและท้องถิ่น และตัดสิ นใจเลือกข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ไปใช้ใน
การตอบคาถามหรื อแก้ปัญหาซึ่งจะนาไปสู่องค์ความรู ้แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และสื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้หรื อองค์ความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว จะทาให้ผเู ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
โดยครู ผสู ้ อนมีบทบาทในการวางแผนการเรี ยนรู ้ กระตุน้ แนะนา ช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และเพื่ อให้ก ารศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ บรรลุผลตามที่ มุ่งหวังไว้ จึ งได้กาหนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นปี และแต่ละช่วงชั้นไว้ดงั นี้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิต กระบวนการดารงชี วิต ความหลากหลายทางชี วภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม
2. เข้าใจสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร แรง และการเคลื่อนที่ของพลังงาน
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3. เข้าใจโครงสร้างและส่ วนประกอบของโลก ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ดาราศาสตร์และอวกาศ
4. ใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ กระบวนการแก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ งศึ ก ษาค้น คว้า สื บ ค้น จากแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ ห ลากหลาย จากเครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต และสื่ อสารความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้
5. เชื่ อมโยงความรู ้ ความคิดกับกระบวนการวิทยาศาสตร์ นาไปใช้ในการดารงชี วิต
และศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรื อสร้างชิ้นงาน
6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรื อจิตวิทยาศาสตร์ คือ 1) ความสนใจใฝ่ รู ้ 2) ความมุ่งมัน่
อดทน รอบคอบ 3) ความซื่ อสัตย์ ประหยัด 4) การร่ วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นความมีเหตุผล และ 5) การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
7. มี เ จตคติ คุ ณ ธรรมค่า นิ ย มที่ ดี ต่ อวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้อ ม คื อ
1) มีความพอใจ ความซาบซึ้ ง ความสุ ขในการสื บเสาะหาความรู ้และรักที่จะเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 2) ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้ในการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 3) ตระหนักว่าการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม 4) แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพในสิ ทธิของผลงานที่ผอู ้ ื่นและตนเองคิดค้นขึ้น
5) แสดงความซาบซึ้ งในความงามและตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุ รักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
โรงเรี ยนและท้องถิ่น และ 6) ตระหนักและยอมรับความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้
และการทางานต่าง ๆ
คุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบช่ วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6)
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจบช่วงชั้นที่ 4 ควรมีความรู ้ ความคิด ทักษะ กระบวนการและจิตวิทยา
ศาสตร์ ดังนี้
1. เข้าใจกระบวนการทางานของเซลล์ และกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิต
2. เข้าใจกระบวนการถ่ ายทอดทางพันธุ กรรมการแปรผัน มิ วเตชัน วิ ว ฒ
ั นาการของ
สิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิต ในสิ่ งแวดล้อม
ต่าง ๆ
3. เข้าใจชนิ ดและจานวนอนุ ภาคที่เป็ นส่ วนประกอบในโครงสร้างอะตอมของธาตุ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคน สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม การเขียนสมการเคมี
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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4. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สาคัญของโพลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล
5. เข้าใจความส าคัญระหว่างปริ มาณที่ เกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่ แบบต่ าง ๆ สมบัติของ
คลื่ นกล คุ ณ ภาพของเสี ย งและการได้ยิน สมบัติ ประโยชน์ แ ละโทษของคลื่ น แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
6. เข้า ใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลกและปรากฏการณ์ ท างธรณี ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
7. เข้าใจการเกิ ดและวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี่ เอกภพ และความสาคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ
8. เข้าใจความสาคัญของความรู ้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภท
ต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่กา้ วหน้าผลของ
เทคโนโลยี ต่อชีวิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม
9. ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ สื บค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็ นไปได้หลายแนวทาง ตัดสิ นใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็ นไปได้
10. วางแผนการสารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา หรื อตอบคาถามวิเคราะห์เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสร้างแบบจาลองจากผล หรื อ
ความรู ้ที่ได้รับจากสารวจตรวจสอบ
11. สื่ อสารความคิด ความรู ้ จากผลการสารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง
หรื อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดารงชี วิต การศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติม ทาโครงงาน หรื อสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
13. แสดงถึ งความสนใจ มุ่งมัน่ รั บผิดชอบ รอบคอบและซื่ อสัตย์ในการสื บเสาะหา
ความรู ้โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
14. ตระหนักในคุณค่าของความรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็ นผลจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
15. แสดงถึงความซาบซึ้ ง ห่ วงใย มีพฤติกรรมเกี่ ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างรู ้ คุณค่าเสนอตนเองร่ วมมือปฏิบตั ิกบั ชุ มชนในการป้ องกันดูแลทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น
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16. แสดงถึงความพอใจ ซาบซึ้งในการค้นพบความรู ้ พบคาตอบหรื อแก้ปัญหาได้
17. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นอย่างสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็ น โดยมี ขอ้ มูลอ้างอิ งและ
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนา การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์
2. สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
3. อนุภาคมูลฐานของอะตอม
4. ตารางธาตุและการจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ
5. สารและสมบัติของสาร
6. ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิดต่าง ๆ
7. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ ว อัตราเร่ ง
8. การเคลื่อนที่แนวตรง
9. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทต์
10. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
11. การเคลื่อนที่แบบฮามอนิคอย่างง่าย
12. สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็ก
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. อธิ บายเกี่ ย วกับกลไกการรั ก ษาดุ ลยภาพของน้ า อุณ หภูมิ กรด เบส และแร่ ธาตุ
ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต
2. อธิ บายเกี่ ยวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายและการดู แลสุ ขภาพของตนเองและ
สิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ
3. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลาย
ของสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันในสภาพแวดล้อม
4. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
5. อธิ บายโครงสร้างอะตอม ชนิ ด และจานวนอนุ ภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
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6. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ สารประกอบ และเลขอะตอมของธาตุ
7. อธิ บ ายหลั ก การของกระบวนการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ และยกตั ว อย่ า ง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในท้องถิ่น
8. อธิ บายความสาคัญของความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ
9. นาเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา สาเหตุของปัญหา และการป้ องกันแก้ไข
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และของประเทศ
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารในเรื่ องจุดเดือด จุดหลอมเหลว และ
สถานะกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารนั้น
11. เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจาวัน
12. นาเสนอเกี่ยวกับสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
13. ทดลองและอธิ บายความสัมพัน ธ์ระหว่างการวัด เวลา ความเร็ ว ความเร่ ง ของ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
14. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพเจค์ไทล์ และการนาไปใช้ประโยชน์
15. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการนาไปใช้ประโยชน์
16. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและการนาไปใช้ประโยชน์
17. อธิ บายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าพร้อมทั้งบอกประโยชน์ และอันตรายที่
เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ช่ วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4)
ในการนี้ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระที่ 2 ดังนี้
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับ
สิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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ตารางที่ 1 แสดงสาระการเรี ยนรู ้รายภาคและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของมาตรฐานที่ ว 2.1
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง

สาระการเรี ยนรู ้รายภาค
1. การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของสิ่ งมีชีวติ
2. การบอกความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
และดุลยภาพของระบบนิเวศ

ม.4
1. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
2. บอกความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ
และดุลยภาพของระบบนิเวศ

ม.5

ม.6

มาตรฐาน ว 2.2 : เข้า ใจความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้ท รั พ ยากร
ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
ตารางที่ 2 แสดงสาระการเรี ยนรู ้รายภาคและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของมาตรฐานที่ ว 2.2
สาระการเรี ยนรู ้รายภาค
1. การสารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่นระดับ ประเทศ และ
ระดับโลก
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การวางแผน และการลงมือปฏิบตั ิ
3. การร่ วมกับชุมชน ป้ องกัน แก้ไข
ปัญหา เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
ม.4
1. การสารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศ และ
ระดับโลก
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวางแผน
และการลงมือปฏิบตั ิ
3. การร่ วมกับชุมชน ป้ องกัน แก้ไขปัญหา
เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ม.5

ม.6
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 41101) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
1.5 หน่ วยกิต
ศึ ก ษา ค้น คว้า วิ เ คราะห์ โครงสร้ า งเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ การเคลื่ อ นที่ ข องสารผ่า นเซลล์
การรักษาดุ ลยภาพของเซลล์ ดุ ลยภาพของน้ าเกลือแร่ อุณหภูมิในร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ระบบบ
ภูมิคุม้ กันของมนุ ษย์ ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์
ในระบบนิ เวศแบบจาลองอะตอมอนุภาคมูลฐาน ของอะตอมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสังเกต การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย สรุ ป เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความคิ ด ความเข้า ใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ โดยจัด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า ง
สถานการณ์ ที่อยู่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบตั ิจริ ง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการในการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนาทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในชี วิตประจาวัน และดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม การวัดประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็ นจริ ง
ของเนื้อหา ผูเ้ รี ยน และทักษะกระบวนการที่ตอ้ งการวัด
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในภาคเรี ยนที่ 2 มี 6 หน่วย
ประกอบด้วย 1) การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ 2) สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม 3) อนุภาคมูลฐาน
ของอะตอม 4) ตารางธาตุและการจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ 5) สารและสมบัติของสาร และ
6) ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิ ดต่างๆ ผูว้ ิจยั ทาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม เวลาเรี ยน 24 ชัว่ โมง
โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลาเรียน 24 ชั่วโมง
.................................
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อม
กับสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้า ใจความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้ท รั พ ยากร
ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลกนาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
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2. ความคิดรวบยอดหลัก (Core Concept)
2.1 สาระหลัก
2.1.1 ระบบนิเวศ
2.1.1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2.1.1.2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
2.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
2.1.1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
2.1.1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
2.1.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
2.1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.1.2.2 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.1.2.3 การใช้ประโยชน์และปั ญหาจากทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
2.2 ทักษะ/กระบวนการ
2.2.1 กระบวนการกลุ่ม
2.2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2.3 ความมีเหตุมีผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
2.3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.3.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
2.3.3 มีวินยั
2.3.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้
2.3.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง
2.3.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
2.3.7 รักความเป็ นไทย
2.3.8 มีจิตสาธารณะ
3. ความเข้าใจที่คงทนมีเหตุและมีผล
3.1 ระบบนิเวศ
3.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
4. กรอบการวัดและประเมินผลตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวัดและประเมินผล
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้
ความเข้าใจที่คงทน
มีเหตุมีผล
- ความรู้
1. ระบบนิเวศ
2. ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
ทักษะกระบวนการ
- กระบวนการกลุ่ม

- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
ความมีเหตุมีผลตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
- ซื่ อสัตย์สุจริ ต
- มีวินยั
- ใฝ่ เรี ยนรู้
- อยูอ่ ย่างพอเพียง
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
- รักความเป็ นไทย
- มีจิตสาธารณะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน/
ร่ องรอย/หลักฐาน

วิธีการวัด

เครื่ องมือ

เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50

ใบงานที่ 1-13
ใบงานที่ 14-21

ตรวจใบงานที่ 1-2 ใบงานที่ 1-13
ใบงานที่ 14-21

- แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการผลิตผลงาน
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
- แบบประเมิน
ความสามารถ
การปฏิบตั ิตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

- สังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- สังเกต
พฤติกรรม
ในการปฏิบตั ิงาน
และการปฏิบตั ิ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

- แบบประเมิน
ทักษะกระบวน
การกลุ่ม
- แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน
- แบบประเมิน
ความสามารถใน
การปฏิบตั ิตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานของ
นักเรี ยนรายบุคคล

- สังเกต
พฤติกรรม
การทางานของ
นักเรี ยนรายบุคคล

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานของ
นักเรี ยนรายบุคคล

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้
ทักษะการเรี ยนรู้
เฉพาะวิชา
- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ชิ้นงาน/ภาระงาน/
ร่ องรอย/หลักฐาน

วิธีการวัด

เครื่ องมือ

เกณฑ์

- แบบประเมิน
ความสามารถ
ด้านการผลิตผลงาน
ด้านการปฏิบตั ิงาน
และด้านการปฏิบตั ิ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

- สังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ด้านการผลิต
ผลงาน
ด้านการ
ปฏิบตั ิงานและ
ด้านการปฏิบตั ิ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

- แบบประเมิน
ความสามารถ
ด้านการผลิต
ผลงาน
ด้านการ
ปฏิบตั ิงานและ
ด้านการปฏิบตั ิ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
ผลงานด้านทักษะ
การเขียน
- แบบประเมิน
ผลงาน
ด้านการรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

- ประเมินผลงาน
ด้านทักษะ
การเขียน
- สังเกต
พฤติกรรม
การรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

- แบบประเมิน
ผลงานด้านทักษะ
การเขียน
- แบบประเมิน
ผลงาน
ด้านการรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

ทักษะการเรี ยนรู้ร่วมวิชา
- ทักษะการเขียน

- ทักษะการรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรสถานศึ กษานั้นมีความสาคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาเพราะเป็ นเหมื อนสิ่ งที่ใช้
สาหรับชี้แนวทางทางการศึกษาของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน รวมทั้งเป็ นแนวทาง
ในการดารงชีวิตในชีวิตประจาวันที่จะให้นกั เรี ยนได้มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย ประสบผลสาเร็ จในชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ที่ดีของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยไม่เป็ นภาระของสังคม ดังนั้น
หลักสู ตรที่ดี จึ งต้องมีความสอดคล้องกับสังคมและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในการพัฒนาหลักสู ตร
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จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทุกฝ่ ายจะต้องร่ วมมือกัน เพื่อให้มีหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถสร้างสรรค์
สังคมของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ได้ในอนาคต
ความหมายของหลักสู ตร
คาว่า “หลักสู ตร” ในภาษาอังกฤษคือคาว่า Curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือ
คาว่า “currere” หมายถึง ส นามแข่ง ทางวิ่ง หรื อลู่ที่นกั วิ่งวิ่งเข้าสู่ เส้นชัย (ธารง บัวศรี 2542 : 2)
แต่ความคิดเกี่ยวกับหลักสู ตรแต่เดิมนั้นคนส่ วนใหญ่คิดว่าหลักสูตรมีลกั ษณะเป็ นสนามแข่งขันจริ ง ๆ
คือ นักเรี ยนต้องมีการแข่งขันกันเรี ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้หรื อให้จบหลักสู ตร เพื่อที่จะได้รับ
ประกาศนี ยบัตรหรื อใบปริ ญญา กระทัง่ ในปั จจุ บนั ความเชื่ อหรื อแนวคิดเกี่ ยวกับหลักสู ตรก็ยงั
ยึดมัน่ ว่า “หลักสู ตร” ก็คือ สนามแข่งที่ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องเรี ยนให้
ประสบผลสาเร็ จ (ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา 2530 : 1, อ้างถึงใน มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2543 : 4)
กรมวิชาการ (2544 ก : 1) มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2543 : 6) วิชยั ประสิ ทธิ์ วุฒิเวชช์ (2542 : 81)
และกาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 14) ให้ความหมายหลักสู ตรว่า หลักสู ตรหมายถึง มวลประสบการณ์
ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนโดยการจัดทาเป็ นเอกสารโครงการ แผนหรื อข้อกาหนดที่เรี ยกว่า “หนังสื อหลักสู ตร”
อันประกอบด้วย หลักการ จุ ดหมาย โครงสร้ าง กิ จกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรี ยน
การสอนและมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในเอกสารเล่มอื่น ๆ ที่เรี ยกว่า “เอกสาร
ประกอบหลักสู ตร” เพื่อใช้เป็ นแนวทางพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลให้เกิดความรู ้ ความสามารถไปสู่
ศักยภาพสู งสุ ดของตน และช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง รู ้จกั
ตนเอง มีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข สาหรับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2545 : 10) ได้ให้ความหมาย
และความสาคัญของหลัก สู ต รไว้ว่าหลัก สู ตรหมายถึ ง รู ปแบบต่าง ๆ ทางพื้นฐานในการจัดทา
หลักสู ตร องค์ประกอบของหลักสู ตร การสร้างและพัฒนาหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การจัดประสบการณ์และ
กิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร การเลื อ กใช้แ หล่ ง วิ ท ยาการเสริ ม หลัก สู ต ร การวัด และ
ประเมินผลหลักสู ตร และการบริ หารหลักสู ตร ส่ วนสงัด อุทรานันท์ (2532 : 30) ได้ให้ความหมาย
ของหลักสู ตรว่า หลักสู ตรและการสอนคือกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและมวลประสบการณ์ ที่
ผูส้ อนดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรับและนาไปพัฒนาให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน โดยมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่ งสอดคล้องกับรุ จิร์ ภู่สาระ (2545 : 45) และสมนึก ธาตุทอง (2548 : 21-23)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า หลักสู ตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จดั ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอน กาหนดไว้ในเอกสารเพื่อเป็ นแม่บทในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามลาดับชั้น และวิชยั ดิสสระ (2535 : 17-18) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรว่า หลักสู ตร หมายถึง
การสร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่หรื อการจัดทาหลักสูตร ที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึนด้วยวิธีการปรับหรื อขยาย
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สาหรับนักการศึกษาต่างประเทศก็ได้ให้ความหมายของคาว่าหลักสูตร ดังต่อไปนี้
บ็อบบิท (Bobbit 1981 : 42) ให้ความหมายว่าหลักสูตรหมายถึง รายการของสิ่ งต่าง ๆ ที่
เด็กและเยาวชนต้องทาและมี ประสบการณ์ ด้วยวิธีการพัฒนาความสามารถ ในการทาสิ่ งต่าง ๆ
ดังกล่าวได้ดี เพื่อสามารถดารงชีวิตในวัยผูใ้ หญ่ได้ สาหรับโบแชมป์ (Beauchamp 1981 : 61-62) ให้
ความหมายว่าหลักสู ตร มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 สถานะ คือ 1) ความหมายของหลักสู ตรในขอบเขตของศาสตร์
สาขาวิชาหนึ่ ง ซึ่ งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร วิธีการใช้หลักสู ตรและวิธีการประเมิ น
หลักสู ตร 2) ความหมายของหลักสู ตรในขอบเขตของข้อกาหนดเกี่ยวกับการเรี ยนที่เขียนขึ้น
อย่างเป็ นทางการซึ่ งตามความหมายนี้ จะหมายถึงเอกสารซึ่ งเขียนขึ้นอย่างเป็ นทางการ และในเอกสาร
ก็ประกอบด้วยรายละเอี ยดจุ ดมุ่ งหมายของการเรี ยนการสอน รายละเอี ยดเกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ข้อกาหนดเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรี ยน รวมทั้งกาหนดเวลา
สาหรับ การเรี ยนการสอนด้วย และ 3) ความหมายของหลักสู ตร ในขอบเขตของระบบการทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรซึ่ งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ได้แก่ การจัดบุคลากร
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการใช้หลักสู ตร กระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ ยวกับหลักสู ตร เป็ นการมองที่เน้นกระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนั้น ๆ ส่ วน ทาบา
(Taba 1962 : 10) ให้ความหมายว่าหลักสู ตรหมายถึงวิธีการเตรี ยมเยาวชนให้มีส่วนร่ วมในฐานะที่
เป็ นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สงั คมของเขา ซึ่งสอดคล้องกับกู๊ด (Good 1973 : 157) ที่ให้
ความหมายว่า หลักสูตร หมายถึง 1) เนื้อหาที่จดั ไว้เป็ นระบบให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกสาเร็ จได้รับประกาศนียบัตร
ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง เช่น หลักสู ตรสังคม หลักสู ตรศิลปะเป็ นต้น 2) เค้าโครงทัว่ ไปของเนื้ อหา
หรื อสิ่ งเฉพาะที่ตอ้ งสอน ซึ่งโรงเรี ยนจัดให้แก่เด็กเพื่อให้มีความรู ้จบชั้น หรื อได้รับประกาศนียบัตร
เพื่อให้สามารถเรี ยนต่อในทางวิชาชีพต่อไป และ 3) กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์กาหนดไว้
ภายใต้การแนะนาของโรงเรี ยน ส่ วน วิลเลอร์ (Wheeler 1974 : 11) และโครว์ (Crow 1980 : 250)
กล่าวสอดคล้องกันว่า หลักสู ตรหมายถึงประสบการณ์ที่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาจัดให้นักเรี ยน
หรื อที่นักเรี ยนได้รับทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนเพื่อให้นักเรี ยนได้มีพฒั นาการด้านร่ างกาย
สังคม ปัญญา และจิตใจ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่าหลักสู ตรหมายถึง แผน หรื อข้อกาหนดหรื อโครงการที่เกี่ยวกับ
การจัดมวลประสบการณ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนได้
ประสบผลสาเร็ จตามศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ และสามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ความสาคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง ที่จะทาให้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผล
สมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพราะหลักสู ตรมีความสาคัญในการช่วยพัฒนาบุคคล
ในทุก ๆ ด้าน กล่าวคื อ ผูเ้ รี ยนอยู่ในวัยที่กาลังจะเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตหลักสู ตรมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพราะผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรสามารถที่จะกาหนดจุดมุ่งหมาย
และเนื้ อหาวิชาของหลักสู ตรเพื่อวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
มี ค วามส านึ ก ในสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องพลเมื อ งดี ท าให้ผูเ้ รี ย นเติ บ โตเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
หลักสู ตรจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ตลอดจน
รู ้จกั กาหนดแนวทางในการประกอบอาชี พตามที่ ตนเองถนัด หลักสู ตรจึ งเปรี ยบเสมือนหางเสื อ
ที่ ค อยบัง คับ หรื อ ก าหนดทิ ศทางในการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามความมุ่ งหมายของการศึ กษา
หลักสู ตรทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้เพราะเมื่อประเทศชาติตอ้ งการที่จะสร้างคุณลักษณะของประชาชน
ในชาติ ใ ห้ เ ป็ นอย่ า งไรรั ฐ บาลก็ ส ามารถจะก าหนดจุ ด หมายและเนื้ อ หาวิ ช าที่ จ ะพัฒ นา และ
สร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็ นไปตามที่ชาติตอ้ งการ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2543 : 6)
นอกจากนี้ ได้มี ผูก้ ล่าวถึงความสาคัญของหลักสู ตรไว้ดงั นี้ พงษ์ศกั ดิ์ ภูกาบขาว (2540 :
18-19) สุ มิตร คุณากร (2536 : 199-200) ธารง บัวศรี (2531 : ก) เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor
and Alexander 1974 : 5) กล่าวว่า หลักสู ตร คือ หัวใจของการศึกษาเพราะหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่
ชี้ให้เห็นว่าโรงเรี ยนมีจุดมุ่งหมาย ในการให้การศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างไร สามารถให้ความรู ้ ส่ งเสริ ม
ทักษะ และเจตคติในด้านใดบ้าง มวลประสบการณ์ต่างๆ ในหลักสู ตรเป็ นเสมือนเครื่ องชี้แนวทางที่
ช่วยให้ทราบได้ว่า การศึกษาที่จดั ให้แก่ผเู ้ รี ยนนั้นเน้นหนักไปในทางใด มีผลดีต่อตัวผูเ้ รี ยน และ
สังคมมากน้อยเพียงใด เป็ นเครื่ องนาทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผทู ้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษานาไปปฏิบตั ิเป็ นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา ควบคุมการจัดการเรี ยน
การสอนของสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ และยังเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากร ในการส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยอาจกาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผูเ้ รี ยนควรได้รับสิ่ งใดบ้างที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่ ผูเ้ รี ยนและแก่ สังคม กาหนดเนื้ อหาวิชาที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ราบรื่ น เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมได้ตามศักยภาพ ความรู ้
ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยน
สามารถนาไปใช้ในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ เปรี ยบเสมือน
แผนการเดินทางและการดารงชีวิตของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในทาง การศึกษา
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ปได้ว่า หลักสู ตรเป็ นหัวใจสาคัญของการศึกษา เพราะชี้ ให้เห็ นถึ ง
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่าควรจะไปในทิศทางใด ที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนและสังคม
รวมถึงใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ของครู และบุคลากรที่เกี่ ยวข้องในการกาหนดแนวทาง
การเรี ยนรู ้ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ เจตคติ ค่านิ ยมอันพึงประสงค์ รวมถึง
การอยูร่ ่ วมกัน ในสังคม การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนและประเทศต่อไป
องค์ ประกอบของหลักสู ตร
หลักสู ตรไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบในลักษณะใดก็ตามจะต้องประกอบด้วยส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ซึ่ ง รุ จิร์ ภู่สาระ (2545 : 8) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสู ตร หมายถึง ส่ วนที่อยู่ภายใน
ประกอบกันเข้าเป็ นหลักสู ตร เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์ เป็ นแนวทาง
ในการจัด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหลักสู ตร โดยมี แ นวคิ ด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตรดังนี้
ทาบา (Taba 1962 : 14) ให้ความเห็นว่าหลักสู ตรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 อย่าง คือ
1) วัตถุประสงค์ทว่ั ไปและจุดประสงค์เฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชาและจานวนชัว่ โมงสาหรับแต่ละวิชา
3) กระบวนการเรี ยนการสอน และ 4) โครงการประเมินผลตามหลักสู ตร ซึ่งสอดคล้องกับไทเลอร์
(Tyler 1996 : 1, อ้างถึงใน มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ 2547 : 9) ที่กล่าวว่าโครงสร้างของหลักสูตรมี 4 ประการ
คือ 1) จุดมุ่งหมาย (Education Purpose) ที่โรงเรี ยนต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดผล 2) ประสบการณ์ (Education
Experience) ที่โรงเรี ยนจัดขึ้นเพื่อให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล 3) วิธีการจัดประสบการณ์ (Organizational
Education Experience) เพื่อให้การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ 4) วิธีการประเมิน
(Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ นิรมล ศตวุฒิ
และคณะ (2540 : 12) กล่าวว่าหลักสู ตรโดยทัว่ ไปจะมีส่วนประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย
เฉพาะโครงสร้าง ระยะเวลาการจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยน
และแนวทางการใช้หลักสู ตร ส่ วน อารี ย ์ พรหมเล็ก (2547 : 37) สุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546 : 18-19) และวิชยั
ประสิ ทธิ์ วุฒิเวชช์ (2542 : 50-52) มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าหลักสู ตรประกอบด้วยองค์ประกอบ
4 อย่างได้แก่ 1) จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์ (Aims and Objectives) 2) เนื้ อหาสาระและ
ประสบการณ์ (Contents and Experiences) 3) การนาหลักสู ตรไปใช้ (Curriculum Implementation)
และ 4) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็ นวัฏจักรที่หมุนเวียนโดยไม่จบสิ้ นและแต่ละวัฏจักรจะมี
เวลานานหลายปี และมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ ายหลายคน และจากแนวคิดของอุบลรัตน์
กิจไมตรี (2544 : 32) หลักสู ตรประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร 2) เนื้อหาวิชา 3) กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และ 4) การประเมินผล
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จากการศึ กษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตรข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าหลักสู ตรต้องมี
องค์ประกอบ ที่สาคัญได้แก่ 1) จุดมุ่งหมาย (Aims) 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ (Subject Matter and
Experience) 3) กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Activities) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้
หลักสู ตรมีประสิ ทธิภาพองค์ประกอบของหลักสู ตรทั้ง 4 ส่ วน จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และ
มีผลต่อเนื่ องกัน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาว่าการศึกษาในระดับนั้น ๆ ควรเป็ นไป
เพื่ออะไร ผูเ้ รี ยนสาเร็ จตามหลักสู ตรนั้นแล้วควรมีคุณสมบัติอย่างไร เนื้ อหาและประสบการณ์ใด
ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีคุณสมบัติบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนควร
เป็ นแบบใดปฏิบตั ิอย่างไรแล้วจึงประเมินผลว่าหลักสูตรมีผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดหรื อไม่
ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตร
หลัก สู ต รเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง ของระบบการศึ ก ษา เพราะเป็ น
เครื่ อ งมื อ สาคัญ หรื อกรอบแนวปฏิ บ ัติ ในการก าหนดแนวทางการจัดการศึ กษาทุ กระดับให้บรรลุ
ความมุ่งหมายที่วางไว้โดยการกาหนดจุดมุ่งหมาย และเนื้ อหาของหลักสู ตรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้
ความสามารถและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอุดมการณ์อนั สู งสุ ดของชาติที่กาหนดไว้
โดย
วางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเ้ รี ยนเพื่อที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมได้ การจัดการศึกษาที่ดี จึงควรมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพชี วิ ต และสั ง คมของผูเ้ รี ย นหลัก สู ต ร จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี
การปรับปรุ ง หรื อพัฒนาให้มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิ จและสัง คมอยู่เ สมอได้มีนัก การศึ ก ษาและผูใ้ ห้ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรไว้
หลากหลายทัศนะ ดังนี้
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander 1974 : 7) อารี ย ์ พรหมเล็ก (2547 : 39)
บรรณพต สุ วรรณประเสริ ฐ (2544 : 15) วิชยั ประสิ ทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 10) และสงัด อุทรานันท์
(2532 : 30) ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรแนวเดียวกันว่าการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การแก้ไข
หรื อการจัดทาหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึนหรื อเป็ นการสร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ โดยให้สอดคล้อง
กับ สภาพการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และรวมถึ ง การผลิ ต เอกสารต่ า ง ๆ ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นด้ว ย
ซึ่งสอดคล้องกับอุบลรัตน์ กิจไมตรี (2544 : 32) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง
การสร้างหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้ อหาสาระเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามที่กาหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษาส่ วนกาญจนา คุณารักษ์
(2540 : 334) ได้ให้ความหมายการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรม
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การเรี ยนการสอนทุกประเภท เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์
ที่วางไว้จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่
หรื อ การปรับปรุ งหลักสู ตรบางส่ วนที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เนื้ อหา สาระ
โครงสร้างกระบวนการ องค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเศรษฐกิจของ
แต่ละท้องถิ่นรวมถึงเป็ นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกประเภท เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
งานพัฒนาหลักสู ตรเป็ นงานที่ ซับซ้อนต้องทาอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ ตามขั้นตอน
กระบวนการที่กาหนดโดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ
ร่ ว มกับ บุ ค คลหลายฝ่ าย การพัฒ นาหลัก สู ต รตามแนวคิ ด ของนัก การศึ ก ษา จึ ง มี หลายรู ป แบบ
ดังอาศยา สุ ริยฉาย (2543 : 20) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสู ตรที่แตกต่างกันเนื่องจากมีจุดเน้นที่ต่างกัน
เช่นเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตั้งแต่การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานของการสร้าง และ
พัฒนาหลักสู ตรตามรู ปแบบการมุ่งเน้นกระบวนการสอน เป็ นการแปลงหลักสู ตรออกมาเป็ น
กาหนดการสอน แผนการสอน คู่มือครู แบบเรี ยน วัสดุ และสื่ อการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ น
บทบาทของนักพัฒนาหลักสู ตรระดับห้องเรี ยน การเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน
ที่ ต่อเนื่ องกัน เป็ นภาพรวมของการพัฒนาหลักสู ตรที่สามารถเรี ยงลาดับแนวคิดของการพัฒนา
หลักสู ตรได้เต็มรู ปแบบ การเลือกรู ปแบบในการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น เนื่ องจาก
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรจะเป็ นแนวทางเพื่อให้การพัฒนาหลักสู ตรได้สะดวก และรวดเร็ วยิ่งขึ้น
ได้มีแนวคิดเกี่ ยวกับรู ปแบบหรื อกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรอย่างหลากหลาย จากนักการศึกษาทั้ง
นักการศึกษาไทยและต่างประเทศ ดังนี้
1. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler 1950 : 3) รู ปแบบการพัฒนา
หลักสู ตรที่รู้จกั กันแพร่ หลายจากหนังสื อ Basic Principles of Curriculum and Instruction ของราล์ฟ
ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ได้อธิ บายหลักการพื้นฐานของการพัฒนาหลักสู ตรจากการตอบปั ญหา
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) จุดประสงค์ทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาต้องการแสวงหามีอะไรบ้าง
2) จะต้องจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างเพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ 3) จะจัด
ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี้ ให้มีประสิ ทธิภาพได้อย่างไร และ 4) เราจะทราบได้อย่างไรว่า
การจัด ประสบการณ์ น้ ัน ได้บ รรลุ จุ ด ประสงค์ท างการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ไทเลอร์ ไ ด้ก ล่ า วว่ า
การวางแผนหลักสู ตรทาการจาแนกจุดประสงค์ทวั่ ไปโดยการรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ
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จากผูเ้ รี ยนสภาพชี วิตประจาวันภายนอกโรงเรี ยนและเนื้ อหาวิชา หลังจากที่จาแนกจุดประสงค์
ทัว่ ไปแล้ว นักวางแผนหลักสู ตรได้ทาการกลัน่ กรองจุดประสงค์เหล่านั้น โดยใช้ปรัชญาทาง
การศึกษา ปรัชญาสังคม และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ดงั แผนภูมิที่ 2
ปรัชญา

สังคม
เนื้อหาวิชา

แหล่งข้อมูล

จุดมุ่งหมาย
ชัว่ คราว

ผูเ้ รี ยน

กลัน่ กรอง

จุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริ ง

จิตวิทยา
เลือกประสบการณ์

ประเมินผล

แผนภูมิ 2 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler Model)
ที่มา : Ralph W. Tyler, The Steps of Curriculum Development [Online], accessed
9 January 2006. Available from http://www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ ว่า การพัฒนา
หลักสูตรจะต้องเป็ นไปตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เริ่ มด้วยการกาหนดจุดมุ่งหมายชัว่ คราว
(Tentative Objectives) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Sources) ที่จะเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
3 แหล่งด้วยกัน คือ 1) ศึกษาจากสังคม 2) ศึกษาจากตัวผูเ้ รี ยน และ 3) ศึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในเนื้ อหาวิชาและข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ได้จากทั้งหมดนี้ จะเป็ นเครื่ องช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมาย
อย่างคร่ าว ๆ จุดมุ่งหมายที่ได้ในขั้นนี้ บางครั้งมีมากเกินกว่าที่จะจัดเข้าไว้ในหลักสู ตรได้ท้ งั หมด
จึงควรได้มีการเลือก จุดมุ่งหมายข้อที่สาคัญและสอดคล้องกันให้เหลือน้อยลง เพื่อนาไปเป็ นหลัก
ในการปฏิบตั ิข้ นั ต่อ ๆ ไป ไทเลอร์ ได้เสนอว่าการเลือกจุดมุ่งหมายควรผ่านการกลัน่ กรองเพื่อคัด
ข้อที่ไม่สาคัญและไม่สอดคล้องออก 2 ขั้นตอน คือ พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ และพิจารณา
หลักปรัชญา จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกลัน่ กรองแล้วนี้ เรี ยกว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง (Precise
Objectives)
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรี ยน (Learning Experiences) ในการวาง
โครงสร้างของหลักสู ตร ไทเลอร์ ได้ต้ งั คาถามข้อที่ 2 ไว้ว่าจะเลือกประสบการณ์การเรี ยนอย่างไร
จึ ง จะช่ ว ยให้ บ รรลุ ถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ร ะบุ ท้ ัง พฤติ ก รรมและเนื้ อ หานั้น
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เป็ นจุดหมายปลายทางที่ตอ้ งการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์ การเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นวิธีการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของ
แนวคิด ในการจัดสร้างหลักสู ตรของไทเลอร์ เป็ นขั้นที่จะทาให้ผวู ้ างแผนจัดทาหลักสู ตรรู ้ว่า
ประสบการณ์การเรี ยนที่จะจัดขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพียงใด
2. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของโอลิวา (Oliva 1992 : 168) ได้นาความคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ มาปรับและเขียนเป็ นแผนภูมิ โดยเพิ่มเติมกระบวนการวางแผน
ภายหลังจากการกาหนดจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3
แหล่งข้อมูลจากนักเรี ยน

แหล่งข้อมูลสภาพแวดล้อม

แหล่งข้อมูลจากเนื้อหา

กาหนดเป็ นจุดมุ่งหมายชัว่ คราว
พิจารณากลัน่ กรองโดยใช้ปรัชญาทางการศึกษา

พิจารณากลัน่ กรองโดยใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู้

กาหนดจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอน
การคัดเลือกประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
การรวบรวมประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
การประเมินผลประสบการณ์การ
เรี ยนรู้

แผนภูมิที่ 3 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva)
ที่มา : Oliva F. Peter, Developing Curriculum, 3rd ed. (New York : Harper Collins Publisher, 1992) ,
69.
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3. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของทาบา (Taba 1962 : 456-459) ใช้วิธีการพัฒนา
หลักสู ตรแบบรากหญ้า (Grassroots) โดยมีความเชื่อว่า หลักสู ตรควรได้รับการออกแบบโดย
ครู ผสู ้ อนมากกว่าที่จะถูกพัฒนาโดยองค์กรที่อยูร่ ะดับสูงขึ้นไปมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การสร้ า งหน่ ว ยการเรี ย นการสอนน าร่ อ งเพื่ อ เป็ นตัว แทนของระดับ หรื อ
ขอบเขตของเนื้ อหา ทาบาพิจารณาว่าขั้นตอนนี้ มีความเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ
ซึ่งในการสร้างหน่วยนาร่ องนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ (Taba 1962 : 345-679)
3.1.1 จาแนกความต้องการ นักพัฒนาหลักสู ตรต้องจาแนกความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนในด้านช่องว่าง ข้อบกพร่ องและความแตกต่างด้านภูมิหลัง
3.1.2 กาหนดจุดมุ่งหมาย โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการจาแนกความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ทาบาได้ใช้คาว่า เป้ าหมาย (Goal) และจุดประสงค์ (Objective)
3.1.3 การคัดเลือกเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาที่กาหนดให้เรี ยนนั้นต้องพิจารณาจาก
จุดมุ่งหมาย ไม่เพียงแต่จะพิจารณาให้สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหานั้น ๆ ด้วย
3.1.4 การจัดรวบรวมเนื้อหาวิชา เป็ นการจัดลาดับของเนื้ อหา วิชาที่จะใช้สอน
ผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากวุฒิภาวะ ความพร้อมของผูเ้ รี ยน ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา
3.1.5 การคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ นักพัฒนาหลักสู ตรจะเป็ นผูก้ าหนด
วิธีการหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน
3.1.6 การจัดรวบรวมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนพิจารณาว่าจะดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยน ตลอดจนความเชื่อมโยงและจัดลาดับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน
3.1.7 การพิจารณาถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินผล การประเมินผล
การพัฒนาหลักสู ตรจะพิจารณาที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้หรื อไม่ นักพัฒนาหลักสู ตรจะเลือกเทคนิ ควิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ใน
การประเมินผลหลักสูตร
3.1.8 การตรวจสอบความสมดุลและลาดับขั้นตอน ได้ให้ขอ้ เสนอว่าต้องมี
การพิจารณาความคงที่ระหว่างส่ วนประกอบต่าง ๆ ของหน่วยการเรี ยนการสอน การจัดลาดับ
ขั้น ตอนประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
และความสมดุ ลในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละรู ปแบบของ
การนาเสนอ
3.2 การตรวจสอบหน่วยการเรี ยนการสอน หลังจากที่มีการสร้างหน่ วยการเรี ยน
การสอนนาร่ องแล้วจะต้องมีการนาไปทดลองเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงและประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
กาหนดระดับความสามารถที่ผเู ้ รี ยนต้องการ
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3.3 การปรับปรุ งและการแก้ไข เนื่องจากหน่วยการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนา
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่ มีความแตกต่ างกันในด้านความต้องการและความสามารถ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ความแตกต่างในรู ปแบบการสอน ดังนั้นหลักสู ตรจะต้องมีความ
เหมาะสมกับชั้นเรี ยนทุกรู ปแบบ ทาบาได้แนะนาศึกษานิเทศก์ผรู ้ ่ วมพัฒนาหลักสู ตรและนักพัฒนา
หลักสู ตร ว่าต้องมีการพิจารณาถึงหลักการและทฤษฎีในการกาหนดโครงสร้าง การเลือกเนื้ อหาและ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั นอกจากนี้ แล้วยังได้ให้ขอ้ สังเกตว่าควรจะมีคู่มือการใช้หน่วยงานการเรี ยน
การสอน
3.4 การพัฒนากรอบโครงสร้าง หลังจากที่ได้พฒั นาหน่วยการเรี ยนการสอนต่าง ๆ
แล้ว ผูว้ างแผนหลักสู ตรจะต้องตรวจสอบหน่วยการเรี ยนการสอนเหล่านั้น เพื่อดูความสมบูรณ์ของ
ขอบข่ายและความเหมาะสมของลาดับเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรจะเป็ นผูต้ รวจสอบความ
เหมาะสมของหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นมา
3.5 การนาไปใช้และการเผยแพร่ เป็ นการนาหน่ วยการเรี ยนการสอนที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้ในชั้นเรี ยน ทาบากล่าวว่า ก่อนที่จะนาไปใช้และเผยแพร่ น้ นั ต้องมีการฝึ กอบรม
ก่อน
4. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor,
Alexander and Lewis 1981 : 30) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ว่าจะต้องมีการกาหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์ของหลักสู ตรก่อน แล้วจึงดาเนินการจัดทาหลักสู ตร
โดยการเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมกับเป้ าหมายและจุดประสงค์ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและลักษณะของ
สังคมและคานึ งถึงนโยบายทางการเมืองและสังคมด้วย เมื่อได้หลักสู ตรแล้วก็นาไปใช้โดยต้อง
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งในขั้นนี้ จะต้องมีความยืดหยุ่นให้แก่ครู ในการเลือก
รู ปแบบการสอน และการใช้สื่อขั้นสุ ดท้ายคือการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนคือการประเมิน
ความก้า วหน้า ของผูเ้ รี ยนโดยครู และประเมิ นหลักสู ตร ซึ่ งด าเนิ นการโดยกลุ่ มผูร้ ั บผิดชอบใน
การพัฒนาหลักสู ตร ข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับหลักสู ตร โดยสรุ ปเป็ น
แผนภูมิที่ 4
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เป้ าหมายและจุดประสงค์
การออกแบบหลักสูตร

การนาหลักสูตรไปใช้

การประเมินผลหลักสูตร

การพิจารณาออกแบบ
โดยนักวางแผนหลักสูตร
โดยการใช้ขอ้ มูลทาง
การเมืองและสังคมเป็ น
เครื่ องมือตัดสิ นใจ
การออกแบบหลักสูตร

ผูส้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณา
ความเหมาะสมของการ
สอนการวางแผนหลักสูตร
รวมทั้งการแนะนาแหล่ง
ของสื่ อการจัด การโดยให้มี
ความยืดหยุน่ และมีอิสระ
แก่ครู และนักเรี ยน

ผูส้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณาขั้นตอน
การประ เมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน
กลุ่มผูว้ างแผนหลักสูตรร่ วมกัน
พิจารณาขั้นตอนการประเมินผล
หลักสูตร ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลใช้เป็ นพื้นฐาน
ประ กอบการตัดสิ นใจเพื่อวางแผน
ในอนาคต

แผนภูมิที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส
ที่มา : Saylor J. Galen, William M. Alexander and Arthur J. Lewis, Curriculum Planning for
Better Teaching and Learning, 4th ed. (New York : Holt Rinehart and Winston, 1981), 30.
จากแผนภูมิที่ 4 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรเริ่ มต้นจากเป้ าหมายและจุดประสงค์
แล้ว แบ่ ง เป็ น 3 ระบบ คื อ การออกแบบหลัก สู ต ร การน าหลัก สู ตรไปใช้ และการประเมิ น ผล
หลักสู ตร โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน ดังนี้
4.1 การออกแบบหลักสู ตร โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเมื องและสังคมเป็ น
การตัดสิ นใจในการออกแบบหลักสูตร
4.2 การน าหลัก สู ต รไปใช้ โดยผูส้ อนเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาวางแผนการใช้ห ลัก สู ต ร
สื่ อ การจัดการโดยให้มีความยืดหยุน่ และมีอิสระให้กบั ครู และนักเรี ยน
4.3 การประเมิ น ผลหลักสู ตร ผู ้สอนจะเป็ นผู ้พิ จ ารณาขั้น ตอนการประเมิ น ผล
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยน มีการพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลหลักสู ตรข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจเพื่อวางแผนในอนาคต
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5. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของโบแชมป์ (Beauchamp 1981 : 164) ได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรในรู ปแบบที่เป็ นระบบระเบี ยบโดยกาหนดขั้นตอนของการทดลอง
ใช้การทบทวนการแก้ไข ซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบด้วย ตัวนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Product) ดังนี้
ตัวนาเข้า (Input)
- พื้นฐานการศึกษา
- ลักษณะของชุมชน
- บุคลิกภาพ
- เนื้อหาที่เรี ยนแล้ว
- แนวทางของศาสตร์
แต่ละสาขา
- คุณค่าของสังคมและ
วัฒนธรรม

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Product)

- เลือกขอบข่ายและขั้นตอน
ของหลักสูตร
- เลือกบุคลากร
- เลือกลาดับการดาเนินงาน
- พิจารณาวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
- ทดลองใช้หลักสูตร
- ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ ง

- รู ปเล่มของหลักสูตร
ที่ทาให้ผเู้ รี ยนเพิ่มความรู้
เปลี่ยนเจตคติ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโบแชมป์
ที่มา : George A. Beauchamp, Curriculum Theory, 4 th ed (Itsca, Illinois : F.E Peacock
Publisher, 1981), 164.
จากแผนภูมิที่ 5 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบบครบวงจรแบ่งเป็ น 3 ระบบ โดย
เริ่ มต้นจากตัวนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยที่แต่ละขั้นตอนมี
ความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันดังนี้
5.1 ตัวนาเข้า (Input) โดยการศึกษาและตรวจสอบจากพื้นฐานการศึกษา ลักษณะ
ของชุ ม ชน บุ ค ลิ ก ภาพ เนื้ อ หาที่ เ รี ย น แนวทางของศาสตร์ แ ต่ ล ะสาขา คุ ณ ค่ า ของสั ง คมและ
วัฒนธรรม
5.2 กระบวนการ (Process) โดยศึกษาและตรวจสอบจากขอบข่ายและขั้นตอนของ
หลักสู ตร บุคลากร พิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ทดลองใช้หลักสู ตรและตรวจสอบ แก้ไข
ปรับปรุ ง
5.3 ผลผลิต (Product) โดยศึกษาจากรู ปเล่มของหลักสู ตรที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มความรู ้
เปลี่ยนเจตคติและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
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6. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของสงัด อุทรานันท์ (2532 ข : 34-43) ได้ประยุกต์
แนวคิดของไทเลอร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการกาหนดขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ดังแผนภูมิที่ 6
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติและปรัชญาการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรม
ความเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้
ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ

ระบบการร่ างหลักสูตร
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ
กาหนดวิธีการประเมินผล
(อาจจะ)ทดลองใช้หลักสูตร
ประเมินหลักสูตรก่อนนาไปใช้
ปรับปรุ งหลักสูตรก่อนนาไปใช้

ระบบการใช้หลักสูตร
จัดทาเอกสารประกอบ
หลักสู ตร
เตรี ยมบุคลากร
บริ หารและบริ การ
หลักสูตร
ดาเนินการสอนตาม
หลักสูตร
นิเทศการใช้หลักสูตร

ระบบการประเมินผล
หลักสูตร
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร
ประเมินระบบ
หลักสูตร

การปรับปรุ ง

แผนภูมิที่ 6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์
ที่มา : สงัด อุทรานันท์, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 34-43.
จากแผนภูมิที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อยในระบบการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยที่สาคัญ 3 ระบบ คือ ระบบร่ างหลักสูตร ระบบการใช้หลักสู ตร
และระบบการประเมิ นหลักสู ตรโดยมีการปรั บปรุ งแก้ไขเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการพัฒนา
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หลักสู ตร ซึ่ งการปรั บปรุ งจะดาเนิ นการในระบบย่อยระบบใดก่ อนหรื อหลังก็ได้ ส่ วนขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรมี 7 ขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 7

ข้อมูลภายนอก
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
การกาหนด

ประเมินการใช้
หลักสูตร

การนาหลักสูตร

จุดมุ่งหมาย
การปรับ
ปรุ งแก้ไข

ไปใช้

การเลือกและการ
จัดเนื้อหาสาระ

การกาหนดมาตรการ
วัดและประเมินผล

แผนภูมิที่ 7 แสดงวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์
ที่มา : สงัด อุทรานันท์, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 34-43.
จากแผนภูมิที่ 7 จะเห็นว่าขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
อย่างเป็ นวัฏจักร โดยมีข้นั ตอน 7 ขั้นตอน ดังรายละเอียดดังนี้
6.1 การกาหนดข้อมูลพื้นฐานเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญและเป็ นขั้นตอนแรก
ของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยน ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถจัดหลักสู ตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
6.2 การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรจัดเป็ นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งอีกขั้นตอนหนึ่ ง
เป็ นขั้นตอนที่ทาหลังจากได้วิเคราะห์ และได้ทราบถึงสภาพปั ญหา ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ
การกาหนดจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรนั้น เป็ นการมุ่งแก้ปัญหา และสนองความต้องการได้จาก

51
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่มีอยูเ่ ดิม หรื อจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ขึ้นมาใหม่กไ็ ด้
6.3 การคัดเลือกจัดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนการสอน ที่จะนามาจัด
ไว้ในหลักสู ตรจะต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสม และจาเป็ นต้องสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่กาหนดไว้
6.4 การกาหนดมาตรการวัดและประเมินผล ขั้นนี้ มุ่งที่จะหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้
ในการวัดและประเมิ นผลว่าจะวัดและประเมิ นผลอะไรบ้างจึ งจะสอดคล้องกับจุ ดมุ่ งหมายของ
หลักสูตร
6.5 การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนนี้จะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ของหลักสู ตรหลังจากได้มีการร่ างหลักสู ตรเสร็ จแล้ว ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ดียง่ิ ขึ้น
6.6 การประเมิ นผลการใช้หลักสู ตร หลังจากได้มี การยกร่ างหลักสู ตรหรื อได้ท า
การทดลองใช้หลักสู ตรแล้ว ก็ควรจะประเมินผลจากการใช้ว่าเป็ นอย่างไร มีส่วนไหนบ้างที่ควรจะ
ได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อนหรื อไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรั บปรุ งให้เป็ นที่
เหมาะสมก่อนนาออกไปใช้จริ งต่อไป
6.7 การปรั บปรุ งแก้ไขหลักสู ตรก่ อนน าไปใช้ หลังจากที่ ได้มี การตรวจสอบ และ
ประเมินผลเบื้องต้นแล้ว หากพบว่าหลักสู ตรมีขอ้ บกพร่ องจะต้องปรับปรุ งแก้ไขให้มีความถูกต้อง หรื อ
เหมาะสมก่อนที่จะนาหลักสู ตรไปใช้ในสถานศึกษาจริ ง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้หลักสู ตรบรรลุผลตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
การด าเนิ น การตามกระบวนการต่ า งๆเหล่ า นี้ จัด ได้ว่ า เป็ นวัฏ จัก รที่ มี ค วาม
ต่อเนื่องกัน ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะขาดความสมบูรณ์
7. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของวิชัย วงษ์ ใหญ่ (2533 : 38) ได้เสนอรู ปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรดังแผนภูมิที่ 8
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ระบบการร่ างหลักสู ตร

ระบบการใช้ หลักสู ตร

สิ่ งที่กาหนดหลักสูตรวิชาการ
สังคม เศรษฐกิจ การ เมือง
รู ปแบบหลักสูตรหลักการ
โครงสร้าง องค์ประกอบ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา
ประสบการณ์เรี ยนการ
ประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การสัมมนา
ทดลองนาร่ อง การวิจยั
ปรับแก้ก่อนให้คณะกรรมการ

การอนุมตั ิหลักสูตร
หน่วยงาน กระทรวง
วางแผนการใช้หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เตรี ยมความพร้อมบุคลากร
งบประมาณวัสดุ หลักสูตร
บริ การ สนับสนุน อาคารสถานที่
ระบบบริ หาร การฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ การติดตามผล
การบริ หารหลักสูตรการ
ดาเนินการตามแผนกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การจัด
ตารางสอน แผนการสอน
คู่มือผูเ้ รี ยน ความพร้อมของ
ผูส้ อน ความพร้อมของผูเ้ รี ยน
การประเมินผลการเรี ยน

ระบบการประเมินผล
วางแผนการประเมิน
ประเมินย่อยประเมิน
รวบยอดระบบหลักสูตร
ระบบการบริ หาร การสอน
ของผูส้ อน ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รี ยน
การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การรายงานข้อมูล

การปรับปรุ งแก้ไข

แผนภูมิที่ 8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชยั วงษ์ใหญ่
ที่มา : วิชยั วงษ์ใหญ่, การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่ (กรุ งเทพฯ : รุ่ งเรื องธรรม, 2533),
38
จากแผนภูมิที่ 8 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรแบบครบวงจรแบ่งเป็ น 3 ระบบ โดย
เริ่ มต้นมาจากระบบการร่ างหลักสู ตร ระบบการนาหลักสู ตรไปใช้ ระบบการประเมินหลักสู ตร
โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน ดังนี้
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7.1 ระบบการร่ างหลักสูตร
7.1.1 สิ่ งกาหนดหลักสู ตร คือ เตรี ยมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่นามาใช้ในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รได้แ ก่ สิ่ ง ก าหนดทางวิช าการ สิ่ งก าหนดทางสัง คม วัฒ นธรรมเศรษฐกิ จ และ
การเมือง
7.1.2 รู ปแบบหลัก สู ตร ได้แ ก่ โครงสร้ างและองค์ประกอบหลัก สู ตร ซึ่ งได้
หลังจากการ ศึกษาข้อมูล พื้นฐานจากสิ่ งที่กาหนดหลักสูตร
7.1.3 การตรวจสอบคุ ณ ภาพหลัก สู ต ร เป็ นการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข อง
หลักสู ตร พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขก่อนการนาไปใช้จริ ง
7.1.4 การปรับแก้หลักสูตรก่อนการนาไปใช้ จะต้องจัดทาระบบข้อมูลที่ชดั เจน
รวมทั้งสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ
7.2 ระบบการนาหลักสูตรไปใช้ ได้แก่
7.2.1 การขออนุ มตั ิ การใช้หลักสู ตร เมื่ อได้รับอนุ มตั ิ แล้ว จึ งรั บสมัครผูท้ ี่ จะ
ศึกษาและดาเนินการสอนได้
7.2.2 การวางแผนการใช้ห ลัก สู ต ร จะกระท าควบคู่ ไ ปกับ การขออนุ ม ัติ
หลักสูตร เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว จะดาเนินการใช้หลักสูตรได้
7.2.3 การบริ หารหลั ก สู ตรหรื อการด าเนิ นการใช้ ห ลั ก สู ตร เริ่ มตั้ งแต่
การประชาสัมพันธ์ การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ไปจนถึงการจัดตารางสอน
7.3 ระบบการประเมินหลักสูตร ได้แก่
7.3.1 การวางแผนการประเมิ น หลัก สู ต ร เป็ นการวางแผนว่ า จะประเมิ น
หลักสู ตรในส่ วนใดบ้าง เช่น ประเมินเอกสารหลักสู ตร การประเมินย่อย ๆ แต่ละระบบ เช่น ระบบ
การเรี ยนการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน หรื อประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
7.3.2 แผนการเก็บข้อมูล การจัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่และการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
7.3.3 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ควรก าหนดว่ า มี ข ้อ มู ล อะไรบ้า งที่ ส าคัญ ใน
การตัดสิ นใจ การจัดทาระบบข้อมูล จะช่วยจาแนกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ และสังเคราะห์ขอ้ มูลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
7.3.4 การรายงานข้อ มู ล การจัด ท ารายงานและการเสนอข้อ มู ล จะช่ ว ยใน
การพิจารณาว่าหลักสู ตรนี้มีค่าตรงตามวัตถุประสงค์หรื อว่าจะปรับปรุ งแก้ไขระบบพัฒนาหลักสู ตรแบบ
ครบวงจรในจุดที่บกพร่ องส่ วนใดบ้าง

54
8. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของวิชัย ประสิ ทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 118) ได้มีการระบุ
ถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรว่า การพัฒนาหลักสู ตรจะต้องมีข้ นั ตอน มีกระบวนการที่ตอ้ งอาศัย
บุคลากรจานวนมากในการปฏิบตั ิงาน ต้องพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบและพัฒนา
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องกันไป ดังแผนภูมิที่ 9
การจัดตั้งคณะกรรมการ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน

การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

พิสัยหรื อขอบเขต

การออกแบบหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร

จุดประสงค์ระดับหลักสูตร

เนื้อหาสาระและประสบการณ์

การนาหลักสูตรไปใช้

การประเมินหลักสู ตร

การตัดสิ นต่อหลักสูตร

แผนภูมิที่ 9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชยั ประสิ ทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์
ที่มา : วิชยั ประสิ ทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์, การพัฒนาหลักสูตรสานต่อที่ทอ้ งถิ่น (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั
ดิสคัฟเวอรี่ , 2542 ), 118.
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จากแผนภูมิที่ 9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีรายละเอียด ลาดับขั้นตอนดังนี้
8.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งอาจจาแนกเป็ น
8.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ มี บทบาทหน้าที่ ในการก าหนดแนวนโยบาย
ให้คาปรึ กษา อานวยความสะดวก ประสานงาน ฯลฯ
8.1.2 คณะกรรมการดาเนิ นงาน อาจจะแบ่งเป็ นคณะอนุ กรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
ดาเนินการเฉพาะเรื่ องตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วจึงนาข้อมูลการทางานมารวบรวมโดยคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
8.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน จะเป็ นการดาเนิ นงานโดยคณะอนุ กรรมการด้าน
ต่างๆ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสู ตรหลังจากนั้นจึงนาข้อมูลมาสังเคราะห์
โดยคณะกรรมการดาเนินงาน
8.3 การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีส่ิ งที่ตอ้ งกาหนดดังนี้
8.3.1 จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร (Aim) เป็ นจุดมุ่งหมายในระดับหลักสู ตรที่มี
ลักษณะกว้าง แสดงถึงค่านิยม คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.3.2 จุดหมายของหลักสู ตร ต้องกาหนดพิสัยหรื อขอบเขต (Domain) ให้ครบ
ทุกด้าน แต่ละด้านต้องมีสัดส่ วนอย่างไรขึ้นอยูก่ บั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน และเป้ าประสงค์
(Goal) อันเป็ นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับสูงสุ ด ที่กาหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ
8.4 การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design) พิจารณาตัดสิ นใจใน 3 ประเด็นหลัก
คือ
8.4.1 กาหนดโครงร่ างของหลักสู ตร เมื่อมีจุดหมายของหลักสู ตรที่มีพิสัยครบ
ทุกด้าน ย่อมมองเห็ นได้ว่าจะต้องจัดรายวิชาใดบ้างไว้ในหลักสู ตร แต่ละรายวิชามีความลึกและ
กว้างเพียงใดขึ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะ ทาให้ใช้เวลาในการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชาไม่เท่ากัน จึงเกิดเป็ นโครงสร้าง
ของหลักสูตร
8.4.2 การกาหนดจุดประสงค์ในระดับหลักสูตร
1. จุดประสงค์ของกลุ่มวิชา หรื อกลุ่มประสบการณ์ (Specific Objective)
ตามที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตร
2. จุดประสงค์รายวิชา (Course Objective) ซึ่ งแยกกาหนดเป็ นแต่ละ
รายวิชา
8.4.3 การกาหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ซึ่งมีการเลือกการจัดอย่างเป็ น
กระบวนการ
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8.5 การนาหลักสู ตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เป็ นขั้นต่อเนื่ องจาก
การออกแบบหลักสู ตรจนได้หลักสู ตรที่พฒั นาแล้ว ซึ่งมีการคาบเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร กล่าวคือ
8.5.1 กรณี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ไ ขหลัก สู ต รเพี ย งบางรายการที่ เ ป็ นส่ ว น
ปลีกย่อยอาจมีการประกาศให้นาหลักสูตรไปใช้ในระดับปฏิบตั ิการ
8.5.2 กรณี การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรหรื อสร้ างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ ต้องนา
หลักสู ตรไปใช้ในขั้นทดลองใช้หลักสู ตรก่อน แล้วนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนการประกาศใช้
หลักสูตร ในระดับปฏิบตั ิการ หรื อการอนุมตั ิหลักสูตร
8.6 การประเมินหลักสู ตร (Curriculum Evaluation) เป็ นการพิจารณาคุณค่าของหลักสู ตรที่
ได้รับอนุมตั ิและนาไปใช้แล้ว โดยใช้ผลของการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่ งที่ประเมิน ด้วยวิธีการ หรื อรู ปแบบ
หลากหลาย เพื่อนามาพิจารณาร่ วมกันสรุ ปผลการประเมิน และนาเสนอคณะกรรมการอานวยการ
8.7 การตัดสิ นต่อหลักสู ตร ภายหลังการประเมินหลักสู ตร นาผลการประเมินมา
พิจารณาตัดสิ น 4 ประเด็นคือ หลักสู ตรที่กาลังใช้อยูม่ ีความถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสมทุกประการ
ก็ให้ใช้หลักสู ตรฉบับนั้นไป แต่หากพบว่าหลักสู ตรมีบางสิ่ งบางอย่างที่ตอ้ งการเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน
ก็มีการปรับปรุ ง หากมีสิ่งบกพร่ องบางประการก็ตอ้ งมีการแก้ไขหรื อประเมินแล้วพบว่า หลักสู ตร
ที่ใช้อยูไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ท้ งั ปวง ก็ตดั สิ นเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ในกรณี ที่ตดั สิ นใจแล้วว่าหลักสูตรต้องปรับปรุ ง หรื อแก้ไข วัฏจักรกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรจะต้องย้อนกลับไปขั้นการออกแบบ แต่หากตัดสิ นใจแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
และข้อมูลที่ได้จากการประเมินเพียงพอ ก็ยอ้ นกลับไปเริ่ มที่การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
หรื ออาจจัดตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรดังกล่าวสามารถใช้สาหรับ
พัฒนาหลักสู ตรทั้งระดับชาติและระดับสถานศึกษา
นอกจากนี้ ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของบุคคลอื่น ๆ เช่น ชูศรี
สุ วรรณโชติ (2544 : 90) กล่าวถึงลาดับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี้ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของสังคมและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แล้วจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มี ความจาเป็ นอันจะ
นามาซึ่ งการวิเคราะห์หลักสู ตร จากนั้นสารวจความต้องการและความจาเป็ นของสังคม ชุมชนและ
ผูเ้ รี ยน แล้วจึงนาข้อมูลมากาหนดวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของ
สังคมแล้วจึงเลือกเนื้ อหาวิชาที่ตอ้ งการนามาให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยเลือก
บุคลากรที่ มีความชานาญในเนื้ อหาวิชานั้น ๆ มาร่ วมจัดทาหลัก สู ตรด้ว ย แล้วจึ งนาเนื้ อหาวิชา
ความรู ้ที่เลือกมาจัดเรี ยงลาดับ สุ ดท้ายจึงกาหนดการประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
ในส่ วนของปรี ชา เครื อสิ นธุ (2542 : 19) มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้ เริ่ มด้วย
การศึกษาปั ญหาและกาหนดความต้องการ แล้วจึงกาหนดจุดประสงค์ แล้วเลือกเนื้ อหาและกาหนด
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ขอบเขตของเนื้ อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ แล้วจึงจัดทาเนื้ อหาและคาอธิ บายรายวิชา จัดทา
เอกสารประกอบหลัก สู ตร และที่ สาคัญ ต้อ งจัดท าแนวการวัด และประเมิ น ผลเพื่อ จะได้ศึก ษา
ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร และสุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546 : 174) เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่
แตกต่างกันดังนี้ กาหนดจุดหมายของหลักสู ตรแล้ว จึงการจัดเนื้ อหาของหลักสู ตรจากนั้นก็เป็ น
การนาหลักสู ตรไปใช้และต้องประเมินผล การประเมินผลหลักสู ตรเพื่อนาข้อมูลจากการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รที่ ก ล่ า วมาแล้ว นั้น ผูว้ ิ จ ัย สามารถ
สังเคราะห์ และสรุ ปได้วา่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 10
ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานและวิเคราะห์ ข้อมูล
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
ออกแบบหลักสู ตร (การออกแบบและการจัดประสบการณ์)
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
พัฒนาหลักสู ตร

ตรวจสอบหลักสู ตร
ทดลองใช้ -แก้ไขปรับปรุง
นาหลักสู ตรไปใช้ จริง
ประเมินหลักสู ตร
ปรับ
ปรุง
แก้ไข

แผนภูมิที่ 10 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการสังเคราะห์ของผูว้ ิจยั

58
การพัฒนาหลักสู ตรสามารถทาได้ในหลายระดับ ขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
หลักสู ตรนั้น ๆ ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) หลักสู ตรระดับชาติหรื อที่เรี ยกว่า
หลักสู ตรแม่บทหรื อหลักสู ตรแกน 2) หลักสู ตรระดับท้องถิ่นหรื อระดับโรงเรี ยนเป็ นการนาหลักสู ตร
ระดับชาติมาพัฒนาปรั บปรุ ง ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนซึ่ งปั จจุบนั เรี ยกว่า
หลักสู ตรสถานศึกษา และ 3) หลักสู ตรระดับห้องเรี ยนเป็ นการนาหลักสู ตรมาพัฒนาสู่ การจัด
การเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายที่วางไว้ (จตุพร จันทร์เรื อง 2549 : 32-34)
การประเมินหลักสู ตร
ในการทางานใด ๆ ก็แล้ว แต่จะมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานขั้นตอนหนึ่ งที่สาคัญ และขาด
ไม่ได้คือการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าการทางานนั้นได้ผลตามความมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้เพียงใด มีปัญหาหรื ออุปสรรคใดบ้างจะได้แก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาต่อไป ในการพัฒนาหลักสู ตร
ก็เช่ นกันเมื่ อมี การพัฒนาหลักสู ตรและนาไปใช้ก็จะต้องมีการประเมิ น เพื่อนาผลเป็ นข้อมูลใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสู ตรต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam 1977, อ้างถึงใน สาราญ มีแจ้ง 2544 : 129) และใจทิพย์
เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 192) ได้ให้ความหมายการประเมินในทางเดียวกันว่า เป็ นกระบวนการของ
การรวบรวมวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ แล้วนาข้อมูลมาใช้ ในการตัดสิ นหา
ข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาเพื่อหาทางปรับปรุ งแก้ไขส่ วนประกอบทุกส่ วนของหลักสู ตร ซึ่งสอดคล้อง
กับวิชยั ประสิ ทธิ์ วุฒิเวชช์ (2542 : 30) ที่ว่าการประเมินหลักสู ตรเป็ นการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลนาผลมาใช้ในการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสู ตรที่วดั ได้ กับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรเพื่อหาข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาและพิจารณาคุณค่าของหลักสู ตร สาหรับสาลี รักสุ ทธิ
(2544 : 30) กล่าวว่า การประเมินหลักสู ตร คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทา
ทดลองใช้และผลของการใช้หลักสู ตร ตลอดจนการตัดสิ นคุณค่า คุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสูตร
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป ว่าการประเมิ นผลหลักสู ตรหมายถึ ง การรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ
กระบวนการจัดท า แล้ว ทดลองใช้แ ละผลของการใช้ห ลัก สู ต ร ก็น ามาวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล หาข้อ ดี
ข้อบกพร่ องในส่ วนต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อการประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ระยะของการประเมินหลักสู ตร
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 193-195) และสุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546 : 251-252) มีความเห็น
ตรงกันว่าการดาเนิ นการประเมินผลหลักสู ตรควรดาเนิ นการเป็ นระยะ เนื่ องจากข้อบกพร่ องหรื อ
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ข้อผิดพลาดของหลักสู ตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัยและระยะเวลาที่ ต่างกัน ดังนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงควรจัดทา 3 ระยะ คือ
1. การประเมินก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ (Project Analysis) ในระหว่างที่มีการสร้าง หรื อ
พัฒนาหลักสู ตรอาจมีการดาเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดทาตั้งแต่การกาหนดจุดมุ่งหมาย
ไปจนถึงการกาหนดการวัดและประเมินผลการเรี ยน ซึ่ งเป็ นการประเมินเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
ของการใช้หลักสู ตร ตรวจสอบคุ ณภาพของหลักสู ตร เพื่อหาข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ อนั จะนาไปสู่
การปรับแก้ก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ สามารถทาได้ใน 2 ลักษณะคือ
1.1 ประเมินเมื่อสร้างฉบับร่ างเสร็ จแล้ว และก่อนนาไปใช้จริ งควรมีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพฉบับ ร่ า งและองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของหลัก สู ต รในขั้น นี้ ต้อ งอาศัย ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านเนื้อหาวิชา ด้านวิชาชีพครู และด้านการวัดผล
1.2 ประเมินในขั้นการทดลองใช้ เพื่อปรั บปรุ ง แก้ไขส่ วนที่ขาดตกบกพร่ องหรื อ
มีปัญหา ให้มีความสมบูรณ์เพื่อประสิ ทธิภาพของการนาไปใช้ต่อไป
2. การประเมินในระหว่างการใช้หลักสู ตร (On-going or Formative Evaluation)
ในช่วงระยะการใช้หลักสู ตรเพื่อตรวจสอบว่าหลักสู ตรใช้ได้ดีเพียงใดบกพร่ องในจุดไหนจะได้แก้ไข
ให้เหมาะสม สิ่ งที่ ประเมิ นคื อกระบวนการใช้หลักสู ตรในด้านการบริ หาร การจัดการหลักสู ตร
การนิเทศกากับดูแล และการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
3. การประเมินผลหลังเสร็ จสิ้ นการใช้หลักสูตร (Summative Evaluation) หลังจากมีการใช้
หลักสู ตรมาระยะหนึ่ งแล้วหรื อครบกระบวนการเรี ยบร้อยแล้วจึงมีการประเมิน เพื่อสรุ ปผลการใช้
หลักสู ตรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการใช้
หลักสู ตรครั้งต่อไป
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลักสู ตร
จากที่กล่าวข้างต้นว่าการประเมินหลักสู ตรมีการดาเนิ นการเป็ นระยะดังนั้นการประเมิน
แต่ละขั้นตอนก็จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายโดยทัว่ ๆ ไป จะมีความใกล้เคียงกัน
ดังเช่น ทาบา (Taba 1962 : 310) กล่าวว่าการประเมินหลักสู ตรทาขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์ เชื้อรัตน์พงษ์ (2539 : 192-193) และสุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546 : 250) ที่ว่า
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสู ตรเพื่อพิจารณาและตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรว่า ส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันหรื อไม่ และผลผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ เพื่อจะได้
หาทางปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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รูปแบบการประเมินหลักสู ตร
สาราญ มีแจ้ง (2544 : 112) กล่าวถึง รู ปแบบการประเมิน มีอยูห่ ลายรู ปแบบ ดังนั้น
ในการออกแบบประเมินผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาว่าจะดาเนิ นการประเมินอย่างไร จึงจะทาให้ผล
การประเมินที่ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็ นจริ งครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่จะใช้
ผลประเมิน ถ้าพิจารณาให้ละเอียดรู ปแบบการประเมินบางรู ปแบบจะมีความคล้ายคลึงกัน สาหรับ
การจัดประเภทรู ปแบบโดยอาศัยลักษณะพฤติกรรมการประเมินเป็ นหลัก แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. รูปแบบทีย่ ดึ จุดมุ่งหมายเป็ นหลัก (Goal-Attainment Model หรือ Objective Model )
ซึ่ งเน้นวัตถุ ประสงค์หรื อ จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรเป็ นหลักในการประเมิ น ดังนั้น ผูป้ ระเมิ น
จึ ง ต้อ งก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายและตี ค่า จุ ด มุ่ ง หมายเหล่ า นี้ เพื่ อพิ จ ารณาว่าสิ่ งที่ จ ะประเมิ น บรรลุ
จุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ผูม้ ีความคิดในแนวนี้ ได้แก่ ไทเลอร์ (Tyler) ทาบา (Taba) แฮมมอนด์
(Hammound) สคริ พเวน (Scriven) และครอนบาค (Cronbach) ในที่น้ ี ยกตัวอย่างรู ปแบบ
การประเมินของไทเลอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รู ปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler Model of Evaluation) ไทเลอร์ (Tyler
1950 : 110-125) เป็ นผูว้ างรากฐานการประเมินผลหลักสู ตร นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 และได้ให้
คานิ ยามของการศึกษาว่า “การศึกษา” คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นการประเมินผลหลักสู ตร
จึ ง เป็ นการเปรี ย บเที ย บว่า พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ นไปตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้ห รื อ ไม่
(Worthen and Sanders 1973 : 19) นอกจากนี้ไทเลอร์มีความเห็นว่ากระบวนการจัดการศึกษานั้น
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และ
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท้ งั 3 ส่ วนนี้ จะมีความสัมพันธ์กนั ดังแผนภูมิที่ 11
จุดมุ่งหมายของการศึกษา

ประสบการณ์เรี ยนรู ้

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์

แผนภูมิที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางการศึกษา
ที่มา : Ralph W. Tyler, Basic Principles of Curriculum and instruction (Chicago : University of
Chicago Press, 1950), 116.
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จากแผนภูมิที่ 11 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางการศึกษาตาม
แนวคิดของไทเลอร์ ตามแนวคิดนี้ มีพ้ืนฐานของการจัดหลักสู ตรก็คือ ผูจ้ ดั ทาหลักสู ตรจะต้อง
สามารถวางจุดหมายที่ชดั เจนว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนหรื อมีพฤติกรรมเป็ นอย่างไร พยายามจัด
ประสบการณ์การสอนเพื่อช่วยผูเ้ รี ยนให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ตอ้ งการ บทบาทของการประเมิน
หลักสู ตรเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนและเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสู ตร จึงอยูท่ ี่การดู
ผลผลิตของหลักสู ตรว่าตรงตามจุดมุ่งหมายหรื อไม่ จากแนวคิดของไทเลอร์ น้ นั ยึดความสาเร็ จของ
จุดหมายเป็ นหลัก จุดหมายของการประเมินหลักสู ตรของไทเลอร์ ถือว่าการประเมินผลหลักสู ตร
เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน โดยมีการประเมินผลดังนี้
1.1 ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายอย่างกว้าง ๆ โดยวิ เคราะห์ ทรั พยากรของจุ ดหมาย คื อ
นักเรี ยนสังคม และเนื้อหาสาระ ขอบเขตของจุดหมายคือ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้และปรัชญาการศึกษา
1.2 กาหนดจุดหมายเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจง ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่
ต้องการวัดในภายหลัง
1.3 กาหนดเนื้อหาหรื อประสบการณ์ทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ต้ งั ไว้
1.4 เลือกวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม เพื่อทาให้เนื้ อหาหรื อประสบการณ์ที่
วางไว้ประสบความสาเร็ จ
1.5 ประเมินผลโดยใช้วิธีการต่างๆ หรื อการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
1.6 ถ้าไม่ บรรลุ จุดหมายที่ วางไว้ จะต้องมี การตัดสิ นใจที่ จะยกเลิ กหรื อปรั บปรุ ง
หลักสู ตรนั้น แต่ถา้ บรรลุตามจุ ดหมายที่วางไว้ก็อาจจะใช้ผลสะท้อนกลับของหลักสู ตรนั้นเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ ง การกาหนดจุดหมาย หรื อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาคุณค่าของหลักสูตร
การประเมินตามขั้นตอนของไทเลอร์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อปรับปรุ งจุดหมายของ
หลักสูตรที่จะประเมิน จะส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งวิธีการในการประเมินด้วย (Worthen and Sander
1973 : 156) การประเมินผลแบบนี้ จึงเป็ นการประเมินผลสรุ ป (Summative Evaluation) มากกว่า
การประเมินย่อย (Formative Evaluation)
2. รู ปแบบการตัดสิ นคุณค่ า (Judgement Model) โดยอาศัยเกณฑ์เป็ นหลักเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เกณฑ์ภายใน ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เกณฑ์ภ ายนอก ได้แ ก่ การประเมิ น ผลของวัต ถุ ป ระสงค์ที่ บ รรลุ เช่ น การประเมิ น ผลผลิ ต
การประเมินโดยใช้รูปแบบดังกล่าว ต้องอาศัยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูน้ าในแนวคิดรู ปแบบ
การประเมินประเภทนี้ ได้แก่ โพรวัส (Provus) และสเตค (Stake) ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างรู ปแบบ
การประเมินของสเตค (Stake)
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รู ปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s countenance Model) สเตค (Stake, อ้างถึงใน
สาราญ มีแจ้ง 2544 : 124-128) ให้ความหมายของการประเมินไว้วา่ เป็ นการบรรยายและตัดสิ นคุณค่า
โปรแกรมการศึกษาซึ่ งเป็ นการบรรยายสิ่ งที่ถูกประเมินโดยอาศัยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
การตัดสิ นคุณค่า ดังนั้น จะเห็นว่าการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ
คือ การบรรยาย (Description) และการตัดสิ นใจ (Judgment) นัน่ คือ การบรรยายจะเป็ นการอธิบาย
ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กัน ส่ วนการตัดสิ นใจจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
(Standard) ในการเปรี ยบเทียบ
เนื่ องจากแหล่งข้อมูลมีมากมายและวิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธีจึงเป็ นหน้าที่ ของ
ผูป้ ระเมิ น จะต้อ งรวบรวมข้อ มู ล ที่ แ ท้จ ริ ง ให้ไ ด้ สเตคจึ ง เสนอว่า ข้อ มู ล ที่ ค วรจะพิ จ ารณาใน
การประเมินผลหลักสู ตรมี 3 ชนิ ดด้วยกัน คือ ปั จจัยเบื้องต้น (Antecedences) ได้แก่ สิ่ งต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวกับหลักสู ต รเช่ น บุ คลิ ก และนิ สัยของนักเรี ยนและครู เนื้ อหาสาระของหลักสู ตร สื่ อการเรี ยน
สภาพแวดล้อมและชุมชนกระบวนการ (Transactions) ได้แก่กระบวนการเรี ยนการสอนเช่น การจัดลาดับ
ประสบการณ์ บรรยากาศของชั้นเรี ยนและผลผลิต (Outcomes) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน ทัศนคติของนักเรี ยนเป็ นต้น จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 3 ประเภท ผูป้ ระเมินต้องแยกเป็ น
ผลที่คาดหวัง และผลที่เกิดขึ้นจริ ง แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อช่วยในการตัดสิ น ซึ่งเกณฑ์
อาจจะมาจากการกาหนดไว้ก่อน หรื อเป็ นเกณฑ์ที่มาจากพฤติกรรมของกลุ่มดังแสดงในแผนภูมิที่ 12
ผลที่คาดหวัง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
4

ปัจจัยเบื้องต้น

2

5

กระบวนการ

3

6

ผลผลิต

1

ภาคการบรรยาย

การตัดสิ นใจ

ภาคการตัดสิ นคุณค่า

แผนภูมิที่ 12 รู ปแบบการประเมินของ สเตค (Stake 1967)
ที่มา : สาราญ มีแจ้ง, การประเมินโครงการทางการศึกษา (กรุ งเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ ฟ,
2544), 126.
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จากแผนภูมิที่ 12 รู ปแบบการประเมินของสเตค ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาข้อมูล เพื่อ
การอธิ บายก่ อน
คื อต้องมี ก ารศึ กษาความสอดคล้องระหว่างผลที่ คาดหวังกับผลที่ เกิ ด ขึ้ น
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย เบื้ อ งต้น กระบวนการและผลผลิ ต เมื่ อ ได้ผ ลอย่ า งไรแล้ว จึ ง
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรื อมาตรฐานที่คาดว่าจะให้เกิดขึ้น แล้วจึงตัดสิ นใจ นัน่ คือ
จากแผนภูมิต้ งั แต่ช่องที่ 1 ถึง 6 ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคิด ในแนวตั้ง ได้แก่ ช่อง 12-3 และ 4-5-6 ควรมีความสัมพันธ์กนั เพื่อดูว่าปั จจัยเบื้องต้นอานวยต่อกระบวนการหรื อไม่ ใน
แนวนอนได้แก่ ช่อง 1-4, 2-5 และ 3 6 ต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ใน
แต่ละส่ วนตามแนวตั้งมีความสอดคล้องกับสิ่ งที่คาดหวังไว้หรื อไม่ ต้องมีการปรับปรุ งในส่ วนใดบ้าง
3. รู ปแบบที่ช่วยในการตัดสิ นใจ (Decision Model) ผูท้ ี่เสนอรู ปแบบนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิ ลบีม
(Stufflebeam) และโพรวัส (Provus) ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างรู ปแบบของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
ที่เรี ยกว่าการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP) หรื อ(CIPP Model) ซึ่ งย่อมาจาก C (Context) คือ
สภาพแวดล้อม I (Input) คือ ปั จจัยเบื้องต้น P (Process) คือ กระบวนการ และP (Product) คือ
ผลผลิต
รู ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (The CIPP Model of Evaluation) Stufflebeam ได้
พัฒ นารู ป แบบการประเมิ น หลัก สู ต รแบบครบวงจร เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ทางการศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน (สาลี รักสุ ทธิ 2544 : 30-32) ดังแผนภูมิที่ 13
C

ปรัชญา วิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย
นโยบาย
อาคาร สถานที่

ชุมชน

I

P

ครู
นักเรี ยน
เอกสารหลักสูตร
วัสดุ
งบประมาณ
เวลา
เทคนิควิธีการ

การบริ การ
การนิเทศ
การเรี ยนการสอน

ข้อมูลย้อนกลับ

แผนภูมิที่ 13 รู ปแบบซิปป์ (The CIPP Model of Evaluation)
ที่มา : สาลี รักสุ ทธิ, เทคนิคการเขียนหลักสูตร (กรุ งเทพ : ม.ป.ท., 2544 ), 31.

P

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
ทักษะปฏิบตั ิ
เจตคติและคุณ
ลักษณะที่พึง
ประสงค์
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การประเมินตามรู ปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย
1. การประเมินบริ บท (Context Evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดล้อมปั จจุบนั
ที่เป็ นสภาพพื้นฐานทัว่ ไปของโรงเรี ยนและความต้องการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
ว่ า สอดคล้อ งกับ สภาพปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาและความต้อ งการหรื อ ไม่ รวมทั้ง ความเป็ นไปได้ข อง
การดาเนิ นงานว่ามีความราบรื่ นหรื ออุปสรรคใดบ้าง ซึ่ งผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนหรื อการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการอื่นๆสิ่ งที่ควรประเมินได้แก่ นโยบาย จุดมุ่งหมาย สิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศ รวมถึง
ผลกระทบ
2. การประเมินตัวป้ อนเข้าหรื อปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) คือ การประเมิน
เพื่ อตรวจสอบความพร้ อมของทรั พยากรหรื อสรรพก าลังว่ ามี ความเป็ นไปได้ในการบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่อย่างไรการประเมินในส่ วนนี้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระบบ
โครงสร้างรวมทั้งวิธีการดาเนิ นงานและการบริ หารหลักสู ตรมีความเหมาะสมหรื อไม่ หรื อควรที่จะ
ใช้วิธีการใดที่เหมาะสมกว่า สิ่ งที่ควรประเมินได้แก่ บุคลากร เอกสาร งบประมาณและ เวลา
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ เป็ นการประเมินวิธีการ ขั้นตอน
สภาพการทางานหรื อการใช้หลักสู ตรว่า มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามขั้นตอนที่วางไว้หรื อไม่เพียงใด
สิ่ งที่ ควรประเมิ น ได้แก่ การบริ หารหลักสู ตร การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินผลที่เกิดจากการใช้
หลักสู ตรเพื่อตัดสิ นคุณภาพของผลผลิต คุณภาพของหลักสู ตร ผลที่ได้อาจจะเป็ นผลที่กาหนดไว้
แล้วในวัตถุประสงค์หรื อผลกระทบ หรื อผลข้างเคียงก็ได้ การประเมินผลส่ วนนี้ เพื่อช่ วยใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสู ตรว่าจะเก็บรักษาไว้ เลิกใช้ หรื อปรับปรุ งข้อบกพร่ องในส่ วนต่าง ๆ
จากรู ปแบบการประเมิน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า การประเมินไม่เพียงแต่ประเมินว่า
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่เท่านั้น แต่การประเมินกระทาเพื่อให้ได้รายละเอียดต่างๆ สาหรับช่วยใน
การตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร และการประเมิ น หลั ก สู ต รควรเป็ นขั้ น ตอนสุ ดท้ า ยของ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และควรประเมินอย่างเป็ นขั้นตอนและทาให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดเด่น หรื อจุดด้อยอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุ งเพื่อให้หลักสูตรมีประสิ ทธิภาพ
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “ขอให้ทุกคน
มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทางานตั้งอธิ ษฐาน ตั้งปณิ ธาน
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ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยูแ่ บบพอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่ งเรื องอย่างยอดแต่มีความพออยูพ่ อกิน มีความ
สงบเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยูพ่ อกินนี้ ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ ฉะนั้น
ถ้าทุกท่านซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีความคิดและมีอิทธิ พล มีพลังที่จะทาให้ผอู ้ ื่น ซึ่ งมีความคิดเหมือนกัน
ช่วยกันรักษาส่ วนรวมให้อยูด่ ีกินดีพอสมควร ขอย้าพอควรพออยูพ่ อกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่น
มาแย่งคุ ณสมบัติน้ ี จากเราไปได้ ก็จะเป็ นของขวัญวันเกิ ดที่ ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล”
(พระราชดารัสเนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2542) และ “เศรษฐกิจพอเพียง
แปลว่า Sufficiency Economy … คาว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในตาราเศรษฐกิจ จะมีได้
อย่างไรเพราะว่าเป็ นทฤษฎีใหม่ … Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตาราเพราะหมายความว่าเรามี
ความคิดใหม่ และโดยที่ท่านผูเ้ ชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุ งหรื อ
ไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีข้ ึน” (พระราชดารัสเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542) การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจ และการกระทา (ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ จัดเว็บเพจ
ทาโดย กรมส่ งเสริ มการเกษตร) และถ้านักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินกระทาได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ก็จ ะไม่ เป็ นภาระของสัง คมและอยู่ร่ ว มในสังคมในอย่า งปกติ สุ ข
มีพฒั นาการครบทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับสรุ ป (2545-2549 : 5) ที่
มุ่ ง เน้ น ถึ ง การจัด การศึ ก ษา การอบรม ดู แ ล และพัฒ นาความพร้ อ มของนัก เรี ย นในทุ ก ด้า น
ทั้งทางด้านร่ า งกาย จิ ตใจ อารมณ์ สติ ปัญญา บุ คลิ กภาพและสังคม ตามแนวพระราชดารั ส
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยึดสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู ้จกั ประมาณ
อย่า งมี เ หตุ ผ ล มี ค วามรอบรู ้ เ ท่ า ทัน โลก ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ มุ่ ง ให้ เ กิ ด
การพัฒนาที่ ยึด “คน” เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้คนไทยทุกคนมี ความสุ ข พึ่งตนเอง
ก้าวทันโลกรักษาความเป็ นไทย เลือกใช้ความรู ้ สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างคุม้ ค่า เหมาะสม
มีระบบภูมิคุม้ กันที่ ดี มี ความยืดหยุ่นพร้อมรั บการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่ วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ี แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางที่
ควรจะเป็ น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุก ต์ใช้ได้
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ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤต เพื่อความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ใน
ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่นการผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึ งถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไขการตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบตั ิ /ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิ จพอเพียงและแนวทางปฏิบตั ิของทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาที่
นาไปสู่ ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นตอน โดยลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติ หรื อการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดี มีความรู ้ ความเพียรและความอดทน สติและปั ญญา
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่
โดยที่ เศรษฐกิ จ พอเพียงเป็ นกรอบแนวคิดที่ ช้ ี บอกหลักการและแนวทางปฏิ บตั ิ ของทฤษฎี ใหม่
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ในขณะที่แนวพระราชดาริ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ งเป็ นแนวทางการพัฒนา
ภาคเกษตรอย่างเป็ นขั้นตอนนั้น เป็ นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตั ิที่เป็ น
รู ปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ อาจเปรี ยบเทียบกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับแบบก้าวหน้า ได้ด้ งั นี้
1. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบพื้ น ฐาน ความพอเพี ย งในระดับ บุ ค คลและครอบครั ว
โดย เฉพาะเกษตรกร เทียบได้กบั ทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยูห่ ่ างไกล
แหล่งน้ า ต้องพึ่งน้ าฝนและประสบความเสี่ ยงจากการที่น้ าไม่พอเพียง แม้กระทัง่ สาหรับการปลูกข้าว
เพื่อบริ โภค และมีขอ้ สมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่ องดังกล่าว จาก
การแก้ปัญหาความเสี่ ยงเรื่ องน้ า จะทาให้เกษตรกรสามารถมีขา้ วเพื่อการบริ โภคยังชีพในระดับหนึ่ง
ได้และใช้ที่ดินส่ วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่ วนที่เหลือ
เพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้ เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กัน
ในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตามในทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 1 ก็จาเป็ นที่เกษตรกรจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็ น
ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ข้นั ที่ 2 เป็ นเรื่ องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรู ปกลุ่มหรื อ
สหกรณ์ หรื อการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกใน
แต่ละครอบครัวหรื อองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็ นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกัน
เพื่อร่ ว มมื อกัน สร้ า งประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ก ลุ่ ม และส่ ว นรวมบนพื้ น ฐานของการไม่ เบี ย ดเบี ย นกัน
การแบ่งปั นช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามกาลังและความสามารถของตนซึ่ งจะสามารถทาให้ ชุมชน
โดยรวมหรื อเครื อข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง ความพอเพียง
ในระดับประเทศ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 3 ซึ่งส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนหรื อเครื อข่ายวิสาหกิจสร้างความร่ วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริ ษทั ขนาดใหญ่
ธนาคาร สถาบันวิจยั เป็ นต้น การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในลักษณะเช่นนี้ จะเป็ นประโยชน์ใน
การสื บทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู ้ เทคโนโลยี และบทเรี ยนจากการพัฒนา หรื อร่ วมมือกัน
พัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ประเทศอันเป็ นสังคมใหญ่อนั ประกอบด้วยชุมชน
องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ที่ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็ นเครื อข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกัน
ด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปั นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด ผูว้ ิจยั จึงคิดว่าน่าจะนามาใช้
กับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ให้รู้จดั เพียงพอกับสิ่ งที่ตนมีอยู่
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดารัส
ชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
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วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ดังประมวลและกลัน่ กรองจากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียงซึ่ งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิของบุคคล ข้าราชการ ประชาชนอาชีพต่างๆ และผูพ้ ิการทุกประเภท ซึ่ งสามารถเสนอเป็ น
แผนภูมิได้ดงั แผนภูมิที่ 14 ดังต่อไปนี้
สู่

มีภูมิคุม้ กันในตัวดี
พอประมาณ
มีเหตุผล

ชีวิตที่อยูเ่ ย็น
สังคมเป็ นสุ ข

เงื่อนไขความรู้
+ เงื่อนไขคุณธรรม
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) (ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน)
แผนภูมิที่ 14 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือนาทางชีวิต (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 1.
จากแผนภูมิที่ 14 แสดงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถสรุ ปจากแผนภาพ ได้
ดังนี้ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาทโดยคานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู ้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสิ นใจ และการกระทา
หลักสู ตรและการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีหลักการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ของนักการศึกษา เช่น ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 25) ได้
กล่าวไว้ว่าหลักสู ตรสาหรั บเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ควรครอบคลุมไปถึงการฝึ กฟั ง
การฝึ กสายตา การฝึ กทักษะทางการพูด การฝึ กทักษะทางภาษา การฝึ กทักษะดังกล่าวควรทาเป็ น
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ขั้นตอนตามลาดับความยากง่าย ส่ วนเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ควรครอบคลุมเนื้ อหาที่
ใกล้เคียงเด็กปกติแต่วิธีสอนตลอดจนเครื่ องมืออุปกรณ์จาเป็ นต้องแตกต่างกันออกไปหรื ออาจจะ
เพิ่มเติมจากเด็กปกติ เพื่อให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการเรี ยนและถ้าผูเ้ รี ยนหู ตึงควรเน้นการฝึ ก
ฟั ง การแก้ไขการพูด การอ่านคาพูด การฝึ กภาษา และการเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ควบคู่กนั ไปเด็กที่
หูหนวก กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็ นผูก้ าหนดวิธีการสื่ อสารว่าจะใช้ภาษามืออย่างเดียวหรื อจะใช้
วิธีสื่อสารรวม (Total Communication) ในขณะเดียวกันเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรี ยนรู ้และฝึ กพูด
เด็กทุกคนไม่ว่าจะหู ตึงหรื อหู หนวกก็ควรมีเครื่ องช่ วยฟั งและได้รับการฝึ กพูด ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการพูดโดยใช้เครื่ องมือทางโสตสัมผัสวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับ วารี ถิระจิตร (2545 : 50-57) ได้
จัดประเภทวิธีสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน คือ 1) วิธีสอนพูด (Oral Method) โดยให้
ผูส้ อนพูด กับเด็ ก ให้ม ากที่ สุด และทัก ษะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการพูด คื อ การดู โดยดู แ ละอ่ า นคาจาก
ริ มฝี ปาก 2) วิธีสอนแบบรวม (Combined Method) หมายถึง วิธีสอนพูด ภาษามือ การอ่านริ มฝี ปาก
การใช้เครื่ องช่ วยฟั ง และการเขียนกระดานประกอบกันในขณะที่สอน 3) การใช้วิธีสอนต่างวิธี
พร้อมกันสลับกันไป (Simultaneous Method) คือ การใช้การพูด มือสะกดหรื อภาษามือ การใช้
เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง และการเขี ย นกระดานด า 4) วิ ธี ส อนแบบรวมหลายวิ ธี (Combined System) คื อ
การสอนที่ใช้สอนพูด การใช้เครื่ องช่วยฟั ง ภาษามือ การสะกดด้วยนิ้วมือและการเขียนกระดานดา
โดยใช้การสอนพูดสลับกับการสอนด้วยภาษามือ สะกดนิ้ วมือ และการเขียนกระดานดา และ
5) วิธีสอนแบบระบบรวม (Total Communication) คือ การสอนฝึ กการฟั ง (Auditory Training)
ฝึ กการอ่านคาพูด (Speech Reading) ฝึ กการอ่าน (Reading) ฝึ กการเขียน (Writing) ภาษามือ (Sing
Language) การสะกดนิ้วมือ (Finger Spelling) และการสังเกตท่าทาง (Gesture) นับว่าเป็ นวิธีสอน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในปั จจุบนั นี้ ที่ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการติดต่อสื่ อสารระหว่างคนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างดี
สรุ ป ได้ว่ า หลัก สู ต รและการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน ครู จ ะต้อ ง
คานึ งถึงความพร้อมของเด็ก ระดับการได้ยิน หลักสู ตร การวัดและการประเมินผล การจัดชั้นเรี ยน
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล
เป็ นสาคัญ เพื่อให้นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยินมีการพัฒนาครบทุกด้านคือ ร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
การศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
1. ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
โดยปกติ คนที่ ประสาทหู เสี ยจะไม่สามารถได้ยินคาพูดและเสี ยงต่าง ๆ เมื่อขาด
การได้ยนิ ก็ขาดภาษาที่ใช้ติดต่อสื่ อสารกับคนทัว่ ไป เพราะการพูดของเด็กนั้นจะต้องได้ยินเสี ยงพูด
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ก่อนแล้วจึงเลียนเสี ยงที่ตนได้ยนิ เป็ นเช่นนี้ ซ้ า ๆ เด็กจึงจะพูดได้ ดังนั้นเด็กที่ขาดการได้ยนิ จึงทาให้
ไม่มีภาษาที่จะใช้ติดต่อกับผูอ้ ื่น (วารี ถิระจิตร 2537 : 40) และมีผใู ้ ห้ความหมายของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ไว้ดงั นี้ พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ (2523 : 17-22) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินว่าหมายถึง เด็กหู ตึงที่มีการได้ยินที่ความถี่ 1,000 และ
2,000 รอบ/วินาที หรื อระหว่าง 26-89 เดซิเบล เด็กหูหนวกที่มีการได้ยนิ ของหูที่ความถี่ 500, 1,000
และ 2,000 รอบ/วินาที หรื อความไวของการได้ยินน้อยที่สุด 90 เดซิ เบลขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
จันทร์เพ็ญ กาญจนรัตน์ (2542 : 111) ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 21) และศรี ยา นิยมธรรม (2542 :
198-199) ความว่าเด็กหู ตึง หมายถึง เด็กที่สูญเสี ยการได้ยินระหว่าง 26-89 เดซิ เบล วัดโดยใช้เสี ยง
บริ สุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เป็ นเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ เล็กน้อยไปจนถึง
สู ญเสี ยการได้ยินขั้นรุ นแรง ในเด็กหู หนวก หมายถึง เด็กที่ สูญเสี ยการได้ยิน 90 เดซิ เบลขึ้นไป
วัดโดยใช้เสี ยงบริ สุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เด็กมาสามารถใช้การได้ยิน
ให้เป็ นประโยชน์ในการฟั ง อาจเป็ นผูส้ ู ญเสี ยการได้ยินมาแต่กาเนิ ดหรื อเป็ นการสู ญเสี ยการได้ยิน
ในภายหลังก็ตามและความบกพร่ องทางการได้ยินก็มีหลายระดับ ตั้งแต่หูตึง คือได้ยินเล็กน้อยไป
จนถึ งไม่ได้ยินมากและไม่ได้ยินเลยคือแม้ว่าจะใช้เครื่ องช่ วยฟั งก็แทบใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
การแบ่งระดับการได้ยินมีดงั นี้ คือ ระดับหู ตึงเล็กน้อย 26-40 เดซิ เบล ระดับหู ตึงปานกลาง 41-55
เดซิเบล ระดับหูตึงค่อนข้างมาก 56-70 เดซิเบล ระดับหูตึงมาก 71-90 เดซิเบล ระดับหูหนวก 91 เด
ซิเบลขึ้นไป และสอดคล้องกับ Frisina (อ้างถึงใน ดารณี อุทยั รัตนกิจ 2541 : 64) Moores (อ้างถึงใน
ผดุง อารยะวิญญู 2533 : 12) และ Streng and others (อ้างถึงใน ศรี ยา นิยมธรรม และประภัสสร
นิยมธรรม 2525 : 262) ความว่า คนหูหนวกในทางการศึกษา หมายถึง คนที่สูญเสี ยการได้ยิน
ในหูขา้ งที่ดีกว่า 90 เดซิเบล หรื อมากกว่า การสูญเสี ยดังกล่าวทาให้คนหูหนวกไม่เข้าใจการพูดไม่วา่
จะใช้เครื่ องช่วยฟั งหรื อไม่ และคนหูตึงในทางการศึกษาหมายถึง คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 35
-89 เดซิเบล
สรุ ปได้ว่า เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสี ยการได้ยิน
ตั้งแต่หูตึงไปจนถึงหู หนวก ซึ่ งเด็กหู ตึงเป็ นเด็กที่สูญเสี ยการได้ยิน ระหว่าง 26-89 เดซิ เบล ในหู
ข้างดีกว่า วัดโดยใช้เสี ยงบริ สุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เป็ นเด็กที่สูญเสี ยการ
ได้ยินเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุ นแรง จะได้ยินบ้างเล็กน้อยเข้าใจคาพูดบ้างไม่ว่าจะใส่ เครื่ องช่วยฟั ง
หรื อไม่ก็ตาม ส่ วนเด็กหู หนวกเป็ นเด็กที่สูญเสี ยการได้ยิน 90 เดซิ เบลขึ้นไปวัดโดยใช้เสี ยงบริ สุทธิ์
ณ ความถี่ 100, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที ในหู ขา้ งดีกว่าเด็กไม่สามารถใช้การได้ยินให้เป็ น
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการรับฟั ง ถึงแม้จะเป็ นผูส้ ู ญเสี ยการได้ยินภายหลังก็ตามทาให้ไม่เข้าใจ
การพูดไม่วา่ จะใช้เครื่ องช่วยฟังหรื อไม่
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2. สาเหตุของความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 33) ได้เสนอผลการศึกษาถึงสาเหตุของความบกพร่ อง
ทางการได้ยินว่าเกิดจาก สาเหตุก่อนคลอด คือ ระหว่างที่อยู่ในครรภ์มารดาเด็กอาจได้รับเชื้อโรค
หรื อไวรัสบางชนิ ด เช่น หัดเยอรมัน ไข้หวัด คางทูม โดยเฉพาะขณะตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก
เพราะมักจะส่ งผลให้หูของทารกในครรภ์ผิดปกติส่วนพวกหู หนวกเนื่ องจากประสาทหู เสี ยโดย
พันธุกรรมมักจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่แรกเกิดหลังหลังเกิดไม่นานนัก สาเหตุที่ 2 คือ สาเหตุระหว่าง
คลอดที่ทาให้เด็กสู ญเสี ยการได้ยินนั้นมีจานวนน้อยมาก แต่ก็อาจเป็ นไปได้เนื่ องจากเด็กบาดเจ็บ
ระหว่างคลอด เช่น การใช้เครื่ องมือในการทาคลอด เป็ นต้น อีกสาเหตุหนึ่งคือสาเหตุหลังคลอด เช่น
ติดเชื้อหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ การใช้ยาปฏิชีวนะ เกิดจากเสี ยงรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่น เสี ยงจาก
เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ หรื อวัตถุระเบิด
วารี ถิระจิตร (2541 : 45-47) กล่าวถึงความบกพร่ องทางการได้ยนิ อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุดงั นี้ คือ หูหนวกก่อนคลอด (Congenital Deafness) ทารกจะมีความพิการของอวัยวะรับเสี ยง
ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจึงมีอาการหูหนวกตั้งแต่แรกเกิดแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) หูหนวกตาม
กรรมพันธุ์ (Hereditary Deafness) เช่น พ่อแม่หูหนวก ลูกหรื อหลานก็อาจจะหูหนวก 2) หูหนวกที่
ไม่ใช่กรรมพันธุ์ (Sporadic Deafness) อาจมีสาเหตุมาจาก มารดาตั้งครรภ์หกล้มกระแทกอย่างแรง
ทารกที่กาลังเติบโตอาจถูกบีบ ถูกกระแทกเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่สะดวกทาให้อวัยวะรับเสี ยงพิการ
เมื่อคลอดจึงมีอาการหู หนวก หรื ออาจจะเกิดจากการคลอดคือทารกคลอดไม่ได้เนื่ องจากเชิงกราน
ของมารดาเล็กจึงต้องใช้คีมจับทาให้ศีรษะถูกบีบขณะคลอดหรื อคีมที่จบั ศีรษะจับไม่ถูกที่เป็ นต้น
หรื อหูหนวกจากการเจริ ญเติบโตของอวัยวะหูผดิ ปกติ อาจไม่มีใบหู ไม่มีรูหูขา้ งเดียวหรื อทั้ง 2 ข้าง
หรื ออาจเกิ ดจากพิษยาขณะที่มารดาตั้งครรภ์แล้วเจ็บป่ วยจาเป็ นต้องใช้ยาเพื่อทาการรักษายานั้น
อาจเป็ นพิษต่ออวัยวะหู ของทารก เช่น ยาควินิน แอสไพริ น สเตร็ ปโตมัยซิน และเพนนิซิลิน ดังนั้น
หญิ งมี ครรภ์ควรระมัด ระวัง ในเรื่ องของการรั บประทานยาโดยเฉพาะในช่ ว ง 3 เดื อนแรกของ
การตั้งครรภ์และในช่วงใกล้คลอด สุ ดท้ายคือ หู หนวกเนื่ องจากเป็ นโรคติดต่อขณะตั้งครรภ์ เช่ น
หัดเยอรมัน ทารกจะได้รับเชื้อไวรัสนี้ขณะที่มารดาตั้งแต่ในระหว่าง 3 เดือนแรก อาจมีผลทาให้เกิด
ความผิดปกติของร่ างกายได้หลายระบบ เช่น ความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือดที่ตา อาจทาให้
ตาบอด หรื ออาจเกิ ด ต้อกระจกตั้ง แต่ แ รกเกิ ด ร่ า งกายและศี รษะของทารกเล็ก กว่า ปกติ สมอง
ไม่เจริ ญ หรื อหู หนวก และการที่ทารกหูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) คือ เมื่อเกิดมาทารก
มีอวัยวะและประสาทหู ผิดปกติต่อมาจึงเกิ ดอาการหู หนวกเช่ น ป่ วยเป็ นโรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ
เป็ นโรคหัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม โรคต่อมพิทูอิตารี พิษยาและสารเคมีเช่น ยาคานามัยซิ น ตกจาก
ที่สูงศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง
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จากสาเหตุดงั ที่กล่าวมาผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การสู ญเสี ยการได้ยินอาจมีสาเหตุมาจาก
โรคหรื อความผิดปกติ ต่า งๆ ของหู มาตั้งแต่กาเนิ ดหรื อเกิ ด ขึ้นภายหลัง โรคความผิดปกติ หรื อ
อุบตั ิเหตุเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการสูญเสี ยการได้ยนิ
3. ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 23-25) อุบล เล่นวารี (2542 : 2) และบุนทัน ไกรเพ็ชร
(2531 : 15) ได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินไว้คือ 1) การพูด ปั ญหา
ทางการพูด ขึ้ น อยู่กับ การสู ญเสี ย การได้ยิน ของเด็ก ถ้าสู ญ เสี ย เล็ก น้อ ยก็อ าจพอพูด ได้ สู ญ เสี ย
ปานกลาง สามารถพูดได้แต่ไม่ชดั สู ญเสี ยมากอาจหู หนวกพูดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสอนพูด
ตั้งแต่วยั เด็ก 2) ภาษา คือ มี ความรู ้เกี่ ยวกับศัพท์อยู่ในวงจากัด เรี ยงคาผิดประโยค ผิดหลักภาษา
ยิ่งสู ญเสี ยการได้ยินมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมีปัญหาทางด้านภาษามากขึ้นเท่านั้น 3) ความสามารถ
ในทางสติปัญญาได้ศึกษาจากการวิจยั ระดับสติปัญญา พบว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
มี ก ารกระจายคล้า ยเด็ ก ปกติ 4) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนค่อนข้างต่ากว่าเด็กปกติ อาจเนื่ องมาจากเด็กมีปัญหาทางด้านภาษาที่มี
อยูจ่ ากัด และ 5) การปรับตัว เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินส่ วนใหญ่มีปัญหาด้านการสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่น และหากเด็กสามารถสื่ อสารได้ดีปัญหาทางด้านอารมณ์ก็อาจจะลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับ
วารี ถิระจิตร (2537 : 47-48) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินว่า
1) เด็กหูหนวกจะมีปัญหาทางด้านภาษามากเพราะขาดสื่ อความหมายด้านภาษาต้องใช้ภาษามือแทน
ภาษาพูด เวลาพูดเสี ยงจะเพี้ยน ทาให้ติดต่อกับบุคคลอื่นได้น้อย มักเขียนหนังสื อผิด เขียนกลับ
รู ้คาศัพท์นอ้ ย การใช้ภาษาผิดพลาด 2) เด็กหู หนวกจะมีปัญหาด้านอารมณ์ เพราะสาเหตุของภาษา
ทาให้การสื่ อความ การทาความเข้าใจเป็ นไปได้ยากลาบาก และถ้าอยู่ร่วมกับสังคมที่ไม่ยอมรั บ
ก็จะยิ่งเกิ ดปั ญหามากขึ้นทาให้สุขภาพจิตของเด็กเสื่ อม มีปมด้อย เกิ ดความคับข้องใจ ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาทางด้านอารมณ์ เช่น โกรธง่าย เอาแต่ใจ ขี้ระแวง ขาดความรับผิดชอบขาดความอดทนต่อ
การทางาน 3) เด็กหู หนวกมักมีปัญหาด้านครอบครัวหากครอบครัวไม่ยอมรับเด็กก็จะขาดความรัก
ความเข้าใจ ขาดความอบอุ่นทางใจ มีความทุกข์เพราะความน้อยเนื้ อต่าใจ ไม่สามารถระบายกับใคร
ได้เนื่ องจากความบกพร่ องทางการสื่ อภาษาและต้องใช้ภาษามือนั่นเอง 4) เด็กหู หนวกจะมีปัญหา
ด้านสังคม ถ้าหากอยู่ใ นสังคมที่ ไ ม่ยอมรั บ รู ้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ ขาดความเข้าใจ มักถูกกลัน่ แกล้ง
ล้อเลียน บางครั้งอาจตกเป็ นเครื่ องมือของพวกมิจฉาชี พ กลายเป็ นอาชญากร และ 5) เด็กหู หนวก
จะมีปัญหาด้านความมืดเพราะจะใช้ตาแทนการฟังเสี ยงต่าง ๆ ถ้าขาดแสงสว่างก็จะขาดการมองเห็น
และไม่สามารถสื่ อความหมายได้
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จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า ความบกพร่ องทางการได้ยินเป็ นสาเหตุของการมี
ปั ญหาต่าง ๆ ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินจะมีความบกพร่ องในด้านของภาษา
การพูด การปรั บตัว ทาให้เกิดปั ญหาทางด้านอารมณ์ สังคม เนื่ องจากไม่สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
ให้เข้าใจได้ ทาให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา
4. การรับรู้ ทางด้ านสายตาและความสามารถในการรับรู้ ภาษา
การรั บรู ้ ทางสายตาเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรั บเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินใน
การรับรู ้สื่อสาร การพูดก็รวดเร็ วจึงทาให้การคาดคะเนจากการอ่านปากไม่ชดั เจน เกิดความลังเล
ในภาษาอังกฤษผูอ้ ่านริ มฝี ปากจะอ่านเสี ยง 40 เสี ยงจากการใช้รูปปากที่ปรากฏเพียง 16 รู ป (ศรี ยา
นิยมธรรม 2538 : 52) เมื่อเปรี ยบเทียบกับความสามารถในการอ่านริ มฝี ปากของเด็กวัยรุ่ นหูหนวก
และเด็กปกติ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กสองกลุ่มนี้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบการอ่านข้อความ
จากตัวพิมพ์กบั การอ่านริ มฝี ปากพบว่ามีความแตกต่างกัน (Conrad : 1977, อ้างถึงใน ศรี ยา นิยมธรรม
2538 : 52) และเมื่อศึกษาความสามารถในการรับรู ้การสื่ อสารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยินพบว่าเมื่ อใช้ส่ิ งเร้ าง่ าย ๆ การอ่านก็จะมี ประสิ ทธิ ภาพตามด้วยการใช้ภาษามื อและภาษาพูด
(Grove and Rodda : 1984, อ้างถึงใน ศรี ยา นิยมธรรม 2538 : 52)
5. การสื่ อสารของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน มี ปัญหาในการสื่ อความหมายไม่ ว่าจะเป็ น
การสื่ อความหมายระหว่า งเด็ก ที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ด้วยกัน เองหรื อสื่ อความหมาย
ระหว่างเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินกับเด็กปกติ จึงมีผคู ้ ิดค้นวิธีสื่อความหมายเพื่อให้เด็ก
ประเภทนี้ สามารถสื่ อสารได้ ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 34-37) ได้กล่าวถึงวิธีสื่อสารที่ใช้กนั คือ
1) การพูด (Speech) ใช้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินไม่มากนักเหมาะสาหรับเด็กที่หูตึง
เล็กน้อยถึงปานกลาง และ 2) ภาษามือ (Sing Language) เหมาะสาหรับเด็กที่สูญเสี ยการได้ยินมาก
หรื อหู ห นวก เด็ก เหล่า นี้ ไม่ สามรถสื่ อสารกับผูอ้ ื่ น ได้ด้ว ยการพูด จึ งควรใช้ภ าษามื อแทน และ
ผูท้ ี่เข้าใจภาษามือได้ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับภาษามือด้วย
สาหรับภาษามือเป็ นการสื่ อสารของคนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินหรื อเรี ยก
ได้ว่า เป็ นวิ ธี ก ารพูด ของคนหู ห นวกนั่น เอง โดยจะใช้มื อ ทั้ง สองข้า งแสดงท่ า ทางหรื อ แสดง
การวางมือในตาแหน่งต่าง ๆ กัน และแต่ละท่าตาแหน่งของมือก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป คือ
1) การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้ วมื อ (Finger Spelling) เป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่ งของคนที่
บกพร่ องทางการได้ยิน ท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากับ 1 ตัวอักษรในภาษาไทย ตั้งแต่ ก ถึง ฮ
เมื่อต้องการสะกดคาหรื อประสมอักษร ผูพ้ ดู ก็จะแสดงท่ามือของอักขระเหล่านั้นติดต่อกันจนจบคา
การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วมือส่ วนมากใช้มือข้างเดียวและมักสะกดคาที่ไม่มีในภาษามือ เช่น ชื่อคน
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ชื่ อสถานที่ เป็ นต้น 2) การอ่านริ มฝี ปาก (Lip Reading) หมายถึง การที่ผฟู ้ ั งพยายามเดาคาพูด
โดยการสังเกตจากลักษณะการเคลื่อนไหวของริ มฝี ปากของผูพ้ ูดเพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกัน
ในเรื่ องที่ ผูพ้ ูด กล่ า วถึ ง ในบางครั้ งอาจจะต้องอาศัย ท่ าทาง ตลอดจนการเคลื่ อนไหวของผูพ้ ูด
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของผูพ้ ดู ได้ดียงิ่ ขึ้น เราเรี ยกว่า การอ่านคาพูด (Speech Reading)
3) ท่าแนะคาพูด (Cued Speech) เป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่ งของคนหู หนวก โดยใช้ประกอบ
คาพูดเพื่อให้ผฟู ้ ั งเข้าใจ ท่ามือจะถูกกาหนดไว้อย่างเป็ นระบบแต่ละท่ามีความหมายเฉพาะ และ
4) การสื่ อสารรวม (Total Communication) เป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่งของผูท้ ี่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยินโดยใช้วิธีสื่อสารหลายวิธีรวมกันกับการพูด ผูพ้ ูดจะใช้ภาษามือไปพร้อมกับการพูด
ในขณะเดียวกันก็แสดงความรู ้สึกออกทางสี หน้าและท่าทาง เพื่อให้ผฟู ้ ั งเดาความหมายได้ดีย่ิงขึ้น
นอกจากนี้ แล้วอาจใช้การเขียน การอ่าน หรื อสื่ อสารรวมกันตั้งแต่สองวิธีข้ ึนไปเรี ยกว่าการสื่ อสาร
รวม และปั จจุบนั ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะใช้วิธีการสื่ อสารรวม (Total Communication)
เป็ นส่ วนใหญ่เพราะจะช่วยให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพและได้ผลมากที่สุดโดยมีท่ามือดังภาพที่ 1
ภาพแบบสะกดนิ้วมือไทย

ภาพที่ 1

แบบสะกดนิ้วมือไทย (ประดิษฐ์โดย คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์
วาดภาพโดย กุลน้อย ทองน้อย)
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ภาพที่ 2

แบบสะกดนิ้วมือไทย หมวดสระ วรรณยุกต์ และสัญลักษณ์อื่น ๆ

ภาพที่ 3

ท่าภาษามือ ในการนับจานวนเลข 1-10

ภาพที่ 4

ท่าภาษามือ อักษร A-Z (American Sing) (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545)
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศที่เกีย่ วข้ องกับหลักสู ตร
ชาย จันทร์ งาม (2544 : 11-12) ได้พฒั นาหลักสู ตรการปลูกพืชผักสวนครัว ตาม
สภาพแวดล้อ มระดับมัธยมศึ ก ษาตอนต้น สังกัด กรมสามัญศึ ก ษา ขั้น ตอนการพัฒนาหลักสู ตร
4 ขั้นตอน คือ 1) สารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร 2) พัฒนาหลักสู ตร
3) ทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า การพัฒนาหลักสู ตร
การปลูก พืชผัก สวนครั ว ตามสภาพแวดล้อมระดับมัธยมศึ ก ษาตอนต้น สังกัด กรมสามัญศึ ก ษา
นัก เรี ย นและบุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งมี ค วามต้อ งการพัฒ นาหลัก สู ต รการปลู ก พื ช ผัก สวนครั ว
นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นอยู่ใ นระดับ ดี ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปลู ก ผัก สวนครั ว ตาม
สภาพแวดล้อมในระดับมากที่สุด
สาคร คล้ายแท้ (2545 : 51-52) ได้พฒั นาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
ตามแนวหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรับกลุ่มโรงเรี ยนเขากะลา ขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสู ตร 3) การประเมิน
คุ ณ ภาพหลัก สู ต ร แ ละ 4) การปรั บ ปรุ งแก้ไ ข พบว่ า การพัฒ นาหลัก สู ต รวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ตามแนวหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรั บกลุ่ม
โรงเรี ยนเขากะลา มีระดับคุณภาพเฉลี่ยที่ 3.2-4.6 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
พูนสุ ข อุดม (2546 : 121-122) ได้พฒั นาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์แบบพหุ วิทยาการร่ วมกับ
วิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน อ 1) การสารวจข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสู ตร
2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรบูรณาการ
พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์แบบพหุ วิทยาการร่ วมกับวิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย ตรั ง นั้น นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนทดลองใช้หลักสู ตรบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีความคิดเห็นต่อหลักสู ตรอยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ศักยภาพ
ณรงค์ ชาลี (2547 : 8-9) ได้พฒั นาหลักสู ตรสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จังหวัดสุ พรรณบุรีข้ นั ตอนการพัฒนา
หลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การทดลองใช้
หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตรพบว่า นักเรี ยนนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
เกิดความรู ้คู่คุณธรรม เป็ นคนดีอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข หลักสู ตรมีความเหมาะสมสอดคล้อง
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นัก เรี ย นสนใจ ตั้ง ใจท ากิ จ กรรม น าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้เ หมาะสมกับ สภาพท้อ งถิ่ น ครู แ ละชุ ม ชนมี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรมนักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจหลังใช้หลักสู ตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สิ รธี ร์ งามประจบ (2548 : 81) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ หน่ วยการเรี ยนรู ้บา้ นป่ าน้อยคอยรักษ์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อาเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน 2) การสร้างหลักสู ตร 3) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การประเมินหลักสู ตรพบว่า
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้บา้ นป่ าน้อยคอยรักษ์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความสอดคล้องกับ
หลักสู ตรสถานศึกษา สภาพปั ญหาในชุมชน สังคมและความต้องการของท้องถิ่นสามารถนาไปใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ ภาพรรณ ชินโคตร (2548 : 78*79) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องความหลากหลาย
ทางชี วภาพของสิ่ งมีชีวิตในลุ่มน้ าก่ า สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและสารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง ความ
หลากหลายทางชี วภาพของสิ่ งมีชีวิตในลุ่มน้ าก่ า 3) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การประเมิน
และปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องความหลากหลายทางชี วภาพ
ของสิ่ งมีชีวิตในลุ่มน้ าก่ า สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติ
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เตือนใจ ดวงละม้าย (2549 : 45) ได้พฒั นาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ เรื่ อง สัตว์ทะเล สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร จังหวัดชลบุรี ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหลักสูตร 2) ประเมิน
หลักสู ตรก่อนนาไปใช้ 3) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 4) การปรับปรุ งหลักสู ตรพบว่า การพัฒนา
หลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ เรื่ อ ง สั ต ว์ท ะเล ส าหรั บ นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรีน้ นั มีคุณภาพในระดับดีมาก
หลัก สู ต รสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของท้อ งถิ่ น เหมาะสมกับผูเ้ รี ย น สามารถน าไปใช้ไ ด้ใ น
ชีวิตประจาวัน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมีจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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เชษฐ์ ศิริสวัสด์ (2545 : 56) ได้พฒั นาหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่ อง
วิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 7 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาค้นคว้าและสารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสู ตร 3) การประเมินหลักสู ตร
เบื้องต้น 4) การปรับปรุ งหลักสู ตรเบื้องต้น 5) การทดลองใช้หลักสูตร 6) การประเมินหลักสู ตร และ
7) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรพบว่า การพัฒนาหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ เรื่ อง
วิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีผลการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสยั ของนักเรี ยนตามหลักสู ตรสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนตามหลักสูตร
ปริ ญญา ทองสอน (2546 : 63) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น สาหรับรายวิชา ว411
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 : กรณี ศึกษาจังหวัดชลบุรี ขั้นตอน
การพัฒ นาหลัก สู ต ร 7 ขั้น ตอน คื อ 1) การศึ ก ษาหลัก สู ต รแม่ บ ทรายวิ ช า ว411 วิ ท ยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม 2) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดชลบุรี 3) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมกรณี ศึกษา
จังหวัดชลบุรี
4) การตรวจคุณภาพของหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และการทดลองใช้หลักสู ตร
5) การสร้างแบบประเมินก่อนและหลังใช้หลักสู ตร 6) การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล และ
7) การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นสาหรับรายวิชา ว 411 วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 : กรณี ศึกษาจังหวัดชลบุรีน้ ันมีความรู ้ความ
เข้าใจในสิ่ งแวดล้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความตระหนักทางสิ่ งแวดล้อมสู งขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุ วิชา ปั้ นแก้ว (2547 : 73-94) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนวัดเทพประทาน โดยการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม ขั้นตอน
การพัฒนาหลักสู ตร 3 ขั้นตอน คือ 1) ระยะก่อนดาเนิ นการวิจยั 2) ระยะดาเนิ นการวิจยั และ
3) ระยะสรุ ปผลวิจยั พบว่าการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของ
โรงเรี ยนวัดเทพประทานโดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนั้นการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
เป็ นแรงขับเคลื่อนที่ดีมีผลต่อการดาเนิ นงานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษามีนกั วิชาการมาร่ วมจัดทา
ก็จะส่ งผลให้มีความรอบคอบ ความมัน่ ใจในการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นการปูพ้ืนฐานและความรู ้สึก
ที่ดี มีเครื่ องมือ และตัวอย่างที่ ชดั เจนให้แก่คณะครู ทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ
อมรรัตน์ ณ ดวงจินต์ (2547 : 43) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์โรงเรี ยนวัดสาลีโขภิตาราม ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยม
ความพร้อมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 2) จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา และ 3) วิพากษ์และ
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ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1และ2 พบว่าการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึ กษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนวัดสาลี โขภิ ตาราม มี ความ
สอดคล้องกับพื้นฐานความต้องการของชุมชนและได้หลักสูตรเป็ นของโรงเรี ยน
เสริ มศรี วิทวัสชุติกุล (2547 : 36) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะพงนอก จังหวัดระยอง ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสู ตร 3) การตรวจสอบหลักสู ตร 4) การนาหลักสู ตรไปทดลองใช้
และ 5) การปรั บปรุ งแก้ไขหลักสู ตรพบว่า การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะพงนอก จังหวัดระนองมีคุณภาพดีมาก มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และมีเจตคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อมหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ พิศ นาโควงค์ (2548 : 110) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องพืชสมุ นไพรสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสามัคคี
สานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม เขต2 ขั้น ตอนการพัฒนาหลัก สู ตร 5 ขั้น ตอน คื อ
1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน 2) การยกร่ างหลักสู ตร 3) การนาหลักสู ตรไปใช้
4) การประเมินหลักสูตร และ 5) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรพบว่า การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องพืชสมุนไพรสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
บ้านสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 นั้น หลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งก่อนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วราภรณ์ ดิ ษริ ยะกุล (2548 : 45) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร 5 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การจัดทาสาระของหลักสู ตร 3) การประเมินผลหลักสู ตร
ก่อนนาไปใช้ 4) การทดลองใช้หลักสู ตร และ 5) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรพบว่า ได้หลักสู ตร
ท้องถิ่นที่ มีคุณภาพสู ง มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน และผลการทดลองใช้ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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งานวิจัยในประเทศที่เกีย่ วข้ องกับเศรษฐกิจพอเพียง
พิทกั ษ์ ทวีสุข (2542 : 53) ได้รายงานการวิจยั การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณี ศึกษากลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมือหมู่ที่ 11 ตาบลหัวสาโรง อาเภอท่าวุ่ง
จังหวัดลพบุรี มีข้ นั ตอนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) แหล่งข้อมูล 2) วิธีรวบรวมข้อมูล และ 3) วิธี
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของสมาชิ ก
กลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมือ กิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมือ และศึกษาความคิดของ
กลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมื อ เกี่ ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า กลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมื อ
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อายุ 60-69 ปี อาชี พทานาและรับจ้างทัว่ ไป รายได้
1,000-2,000 บาท กิจกรรมการทางานทุกคนจะช่วยกันทั้งหมด ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง รายได้ 96
บาท/วันเดื อนหนึ่ ง ทางาน 6-12 วัน ทาได้ประมาณวันละ 250 ถุง และมีความเห็ นว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพัฒนาชุมชนให้มีการดาเนิ นชี วิตตามฐานะแบบพอมีพอกิ น รู ้จกั
ประหยัด มีอาชีพเสริ ม มีการรวมกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
ฉัตรนภา พรหมมา (2544 : 20) ได้ศึกษารู ปแบบและปัจจัยที่ประสบความสาเร็ จในการใช้
วัฒนธรรมเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จตามแนวพระราชดาริ ชุ มชนหาดสองแคว หมู่ 2
ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จของชุมชน 2) รู ปแบบของชุมชน และ 3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วฒั นธรรม
เสริ มสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของชุ มชน โดยมี วตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาความเป็ นอยู่ของ
ชุ ม ชน พบว่า ความเป็ นอยู่ข องชาวหาดสองแคว มี ล ัก ษณะเป็ นสัง คมเครื อ ญาติ ที่ สื บ เชื้ อ สาย
มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มีการสื บทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่ อง อาชีพเสริ มที่สาคัญของ
ชาวหาดสองแคว คือ การจักสาน การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรและการประมงและมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของชุมชน คือ 1) ความ
อบอุ่นในครอบครั วและการช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน พบว่าเพื่อนบ้านเมื่ อประสบปั ญหาก็จะเข้าไป
ช่วยเหลือดูแลกันในทุกกรณี 2) การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริ ม ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ทาให้ไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายมาก และ
3) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด พบว่า มีการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร เช่น
ส้มโอ กล้วย มะพร้ าว มะกรู ด ตามกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพและติดตามความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
ไพโรจน์ เนียมนาค เนาวรัตน์ บุตรพลอย และบูรพา นิธากร (2543 : 80) ได้ศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาและพัฒนางานช่างฝี มือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
แบบเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดาริ : กรณี ศึกษาจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
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มีข้ นั ตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 5) การแปรผลของข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาและทาการวิเคราะห์แนวพระราชดาริ ที่มี ความเกี่ยวข้องกับการศึกษา การคิด การปลูกฝัง
ค่านิ ยมและทฤษฎี ใหม่ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งงานช่ างฝี มือให้มีความเหมาะสมกับคนไทยในยุค
วิกฤติต่อไป พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพช่างฝี มือมีวิถีชีวิตและแนวทางประกอบวิชาชีพสอดคล้องกัน
กับแนวพระราชดาริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึ กที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยึดทาง
สายกลางในการดารงชีวิต มีการช่วยเหลือร่ วมมือกันทาเพื่อชาติพน้ วิกฤต
ธีรพงศ์ ปุ๊ กสันเที๊ยะ (2546 : 79) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี ใ หม่ ในโรงเรี ยนแกนน า สั ง กั ด ส านั ก งา
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา โดยมีข้นั ตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิ จพอเพียง
พบว่า สภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ ทฤษฎีใหม่ ตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร ข้าราชการครู กบั นักเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผูบ้ ริ หาร ครู และ
นักเรี ยน มีความเห็นสอดคล้องกันเป็ นส่ วนใหญ่ คือ โรงเรี ยนขาดงบประมาณ ควรมีการนิเทศอย่าง
จริ งจังและโรงเรี ยนต้องการครู ที่มีความรู ้ทางด้านการเกษตร
กันตยา มานะกุล (2550 : 76) ได้พฒั นาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง:กรณี ศึกษาชุ มชนบ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลสันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย
มีข้นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) การสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างโครงการการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ตามตัวชี้ วดั ความจ าเป็ นพื้นฐาน
พบว่า หลังเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมโครงการ มีคะแนนจากการทาแบบทดสอบ ด้านการอ่านออก
เขียนภาษาไทยได้ เพิ่มร้อยละ 81.00
ด้านการกินอาหารถูกต้องครบถ้วน เพิ่มร้อยละ 77.90
ด้านครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์หลังเรี ยน พบว่า มีความเข้าใจ
ถูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการกินอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น ตลอดจนการนาเอาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ดีข้ ึน แสดงให้เห็นว่า
โครงการการพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านจอมจันทร์ได้
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ว่าที่ ร.ต.สันติ พรมขันธ์ (2546 : 41) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานโครงการ
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่ในโรงเรี ยนแกนนา สังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ 1) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 3) การสร้างเครื่ องมือ 4) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหา ในการดาเนิ นงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปรี ยบเที ยบความคิด เห็ น พบว่า ในโรงเรี ย นแกนน าจ าแนกตามที่ ต้ งั ระหว่างสังกัด สานัก งาน
การประถมศึ กษาจังหวัดขอนแก่ นกับจังหวัดเลยโดยรวม มี ความคิดเห็ น ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทรัพยากรการเงินมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามหน้าที่ ระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู หัวหน้าโครงการและครู ผสู ้ อน
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุดม โสตถิสวัสดิ์ (2548 : 51) ได้ประเมินยุทธศาสตร์ การขุดสระนาร่ องน้ าประจาไร่ -นา
แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ของสานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบท
จังหวัดสกลนคร มีข้นั ตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั 2) ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง 3) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การจัดกระทาข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ 6) สถิติที่ใช้ในการวิจยั พบว่า หลังดาเนิ นโครงการ ระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรโดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับโดยรวมและรายข้อ
อยู่ ใ นระดั บ มาก ระดั บ ปั ญ หาการด าเนิ น งานโดยรวมและรายข้อ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการดาเนิ นงานด้านความพึงพอใจของเกษตรกร มีค่าต่างจากเกณฑ์ที่
กาหนดในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ด้านประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ มีค่า
ต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านปั ญหาของเกษตรกร
โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
ชวลิต จันทร์ ศรี (2550 : 67-71) ได้ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีข้ นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตร 6 ขั้นตอน คือ 1) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การจัดกระทา
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายสาระ
พบอยู่ในระดับมากที่ สุด 4 สาระ คือ เงื่ อนไขคุณธรรมด้านความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ด้านความขยัน
ด้านความแบ่ ง ปั น และด้า นความอดทน ส่ ว นสาระการเรี ย นรู ้ อื่น ๆ อยู่ใ นระดับมากทุ ก สาระ
การเรี ยนรู ้ ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้เฉพาะช่วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ช่วงชั้นที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 สาระการเรี ยนรู ้ คือ การทาความสะอาดร่ างกาย และ
การใช้ส่ิ งของที่มีอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระ
การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง
ช่วงชั้นที่ 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 สาระการเรี ยนรู ้ คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน
ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่
จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3 สาระ
การเรี ยนรู ้ คื อ บ้านคื อวิมานของเรา ชี วิตสดใสในชุ มชนน่ าอยู่และการปลูกพืชผักสวนครั วใน
กระถาง ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้ อื่ นๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะ
ช่วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2 สาระการเรี ยนรู ้ คือ คาประพันธ์เพื่อชี วิต และการจัดการทรั พยากรด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วน
สาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุก สาระการเรี ย นรู ้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสาระ
การเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1 คือ วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่ วงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิ จพอเพียง
และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ช่วงชั้นที่ 3 การรู ้รักสามัคคีและการอยูด่ ี กินดี และช่วงชั้นที่ 4 คือ
จิตสานึกสาธารณะ
งานวิจัยต่ างประเทศทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักสู ตร
แอทโจนเเนน (Atjonnen 1994 : 329) ได้ศึกษาและทาการวิจยั เรื่ อง หลักสู ตรท้องถิ่น
ซึ่งนามาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารและการพัฒนาวิธีสอนของครู ระดับประถมศึกษา ทั้งที่เกี่ยวกับ
การออกแบบ การนาไปใช้ และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่นไปใช้ระหว่างปี 1984-1939 ครู ผสู ้ อนให้ขอ้ มูลตามหลักสู ตรมาเป็ นเวลา 2 ปี
ผลการวิจยั พบว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรในโรงเรี ยนทาให้ครู มีภาระเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่ วมใน
หลักสู ตรมีผลต่อการมีความรู ้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดเตรี ยมสิ่ งเร้ามีอิทธิพลต่อการทางานมีการเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น และความรู ้สึกต่องานของตน ปั ญหาหลักที่พบคือ การขาด
แคลนทรัพยากรและ ขาดกระบวนการที่เหมาะสมเมื่อสิ้ นสุ ดการดาเนินการสอนตามหลักสู ตร และ
หลักสู ตรควรอธิ บายจุดมุ่งหมาย เนื้ อหา การสอนให้กระชับรัดกุม สาหรับครู ควรพัฒนาสื่ อเพิ่ม
มากขึ้น
แอน เทอเบอร์ก (Ann Teberg 2000) ได้ศึกษาและทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการจาเป็ น
ของครู ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิรูปหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู 185 คน
ในโรงเรี ยนขนาดกลางที่อยู่ในเมืองและนอกเมืองในรัฐนอร์ ธเวสเทิร์น โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ 1) เป็ นข้อมูลโดยรวมที่เกี่ยวกับครู และโรงเรี ยน 2) เป็ นระดับ
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ความต้องการ ในการได้รับการสนับสนุนในด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร และ 3) เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ดและการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผลการศึกษาพบว่า ครู ได้ระบุความ
ต้องการเวลาในการวางแผน อภิปราย สังเกต และการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับวิธีสอน
ในส่ ว นของครู ต้อ งการให้ ผู บ้ ริ ห ารของรั ฐ มี บ ทบาทส าคัญ ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ กับ
สาธารณชน โดยการสนับสนุ น ด้านงบประมาณ ครู ตอ้ งการความร่ วมมือจากเพื่อนครู ผูบ้ ริ หาร
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ดา้ นการสอนและการประเมินผลในชั้นเรี ยน
อัลเลน และคณะ (Allen and others 1976) ได้ศึกษาและทาการวิจยั เรื่ อง กิจกรรม
ปั ญหาและความต้องการของนักพัฒนาหลักสู ตร จานวน 300 คนในอเมริ กา โดยมุ่งศึกษากิจกรรม
การพัฒนาหลักสู ตร จานวน 68 กิจกรรม ใน 5 ประเภท คือ 1) การจัดการและบริ หารหลักสู ตร
2) การเลือกและการจัดเนื้ อหา 3) การเลือกและการจัดการสื่ อการสอน 4) การออกแบบแผน
การสอนและกลยุทธ์ในการสอน และ 5) การประเมินหลักสู ตร ผลการวิจยั พบว่ากิจกรรมที่มี
ความสาคัญมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการจัดการและบริ หารหลักสูตร การเลือกและการจัดการเนื้อหา
และการประเมินหลักสู ตร นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่ม ได้ถูกจัดไว้ให้สาหรับนักพัฒนา
หลักสู ตรทั้งในท้องถิ่น รัฐ และระดับชาติ
วิธเทอร์ (Wither 2000 : 2175) ได้ศึกษาและทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
และการจั ด การศึ ก ษาพื้ น ฐานเพื่ อ พิ จ ารณาข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ของ
สถาบันการศึ กษา YVLE ผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของหลักสู ตรว่า
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ทาให้เด็กเกิดความคิด ใช้ประสาท
สัมผัสทุกส่ วนของเด็กกับสิ่ งแวดล้อม ให้โอกาสนักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู ้กบั ชุมชน ซึ่งหลักสู ตรได้
พัฒนาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เน้นในเรื่ องระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด โดย
ร่ วมมื อกันระหว่างครู ชุ มชน นักเรี ยนและผูน้ าชุ มชนจะจัดเนื้ อหากิ จกรรมการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
งานวิจัยต่ างประเทศที่เกีย่ วข้ องกับความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
เฮคอน (Haydon 1987 : 1765) ได้ศึกษาภาษาเขียนของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ระดับประถมศึ กษาที่ เรี ยนกับเด็ กปกติ พบว่าพัฒนาการด้านการเขี ยนสะกดคาของเด็กที่ มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ เป็ นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องใช้ทกั ษะทางด้านสายตาสัมผัส (การฟังที่เหลืออยู)่
และยังพบว่าวิธีการเขียนสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
สติปัญญาและประสบการณ์เดิม
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สรุป
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสรุ ปได้ว่าหลักสู ตรหมายถึงแผนหรื อ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดมวลประสบการณ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ผูเ้ รี ยนได้รับผลสาเร็ จตามศักยภาพของตนเองและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ สุข
หลักสู ตรต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมาย (Aims) 2) เนื้ อหาวิชาและประสบการณ์
(Subject Matter and Experience) 3) กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Activities) และ 4) การประเมินผล
(Evaluation) หลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน โดยมีความสัมพันธ์
เชื่ อ มโยงและมี ผ ลต่ อ เนื่ อ งกัน โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายจนกระทั่ง ประเมิ น ผลว่ า
หลักสู ตรมี ผลสาเร็ จตามจุ ดมุ่งหมายที่กาหนดหรื อไม่หลักสู ตรมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใดขึ้นอยู่กบั
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งการพัฒนาหลักสู ตรหมายถึงการจัดทาหลักสู ตรขึ้นมาใหม่หรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึน รวมถึงกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยนให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามที่
กาหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษา การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นงานที่ซบั ซ้อนต้องทาอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบตามขั้นตอนกระบวนการที่กาหนดโดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสู ตร นักวิชาการ
นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับบุคคลหลายฝ่ ายการพัฒนาหลักสู ตรแตกต่างกัน เนื่ องจาก
มีจุดเน้นที่ต่างกัน เช่น เน้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรตั้งแต่การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ของการสร้างและการพัฒนาหลักสู ตรตามรู ปแบบ มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ
บทบาทของนักพัฒนาหลักสู ตรระดับห้องเรี ยน และเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน
ทีีี่ ต่ อ เนื่ อ งกัน สามารถเรี ยงล าดับแนวคิ ดของการพัฒนาหลักสู ตรได้เต็มรู ปแบบขึ้ นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสู ตรนั้น ๆ แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ 1) หลักสู ตรระดับชาติ หลักสู ตร
แกนหรื อหลักสู ตรแม่บท 2) หลักสู ตรระดับท้องถิ่นหรื อระดับโรงเรี ยน และ 3) หลักสู ตรระดับ
ห้องเรี ยน
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เป็ นการพัฒนา
หลัก สู ตรระดับสถานศึ ก ษาสาระวิ ทยาศาสตร์ ตามสภาพปั ญหาความสอดคล้องในด้านการจัด
การเรี ยนการสอนและความต้องการของชุ มชนโดยนาข้อมูลเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในกระบวน
การ จัดการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 1
สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชี วิต และสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการพัฒนา
หลักสู ตร 4 ขั้น คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสู ตร 3) ทดลองใช้หลักสู ตร และ
4) ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาเรื่ องสิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เป็ นลักษณะของการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development : R & D) โดยใช้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียดการดาเนินการวิจยั มีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research)
: ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : พัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (Research)
: ทดลองใช้หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) : ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร วิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ศึกษาความต้องการ
ของผูป้ กครองและผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดการประเมินผลและรู ปแบบของหลักสู ตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวัด นครปฐม คณะกรรมการสถานศึ กษา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ชาการ
ศึกษานิ เทศก์ และครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัด
นครปฐม
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วิธีดำเนินกำร
1. วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 และหลัก สู ต ร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โรงเรี ยนโสตศึกษา
2. ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเรื่ องสิ่ งมี ชี วิต และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินจากบุคคล
ที่ เกี่ ย วข้องคื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ชาการ คณะกรรมการสถานศึ กษา
ศึกษานิเทศก์ และครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์
4. ศึกษาความต้องการ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จากผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่
ผูป้ กครองและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดการประเมินผลและรู ปแบบของหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. แบบสั มภำษณ์ (Interview Form) ซึ่งเป็ นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
จานวน 1 ฉบับ สาหรับการสัมภาษณ์ ศึกษานิ เทศก์ 2 ท่าน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษา 1 ท่าน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ 1 ท่าน ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ 5 ท่าน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 ท่าน จานวน 12 ท่าน โดยดาเนิ นการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน มีรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่
ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งการทางาน ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ และองค์ประกอบที่จาเป็ นของ
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
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ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบสั มภำษณ์
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยมีข้นั ตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้ างของ
เครื่ องมือและขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเนื้ อหาในพฤติกรรมบ่งชี้กาหนด จากนั้น
นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน แล้วนาคะแนนมาคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Objective Congruence : IOC) โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ให้คะแนนเท่ากับ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ให้คะแนนเท่ากับ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ให้คะแนนเท่ากับ -1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-100 และผูว้ ิจยั ได้มีการแก้ไขโดยให้เพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้
สื่ อประกอบการเรี ยนการสอน และข้อเสนอแนะอื่ น ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มเป็ นที่ เรี ยบร้ อย (รายละเอี ยด
ภาคผนวก ก) โดยสรุ ปขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 15
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ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 2

นาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็ นโครงสร้างของเครื่ องมือ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไข

ขั้นตอนที่ 4

นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

แผนภูมิที่ 15 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยการใช้
แบบสั ม ภาษณ์ อ ย่า งเป็ นทางการเพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งของการพัฒ นาหลัก สู ต ร โดย
สัมภาษณ์ศึกษานิ เทศก์ จานวน 2 ท่าน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จานวน 1 คน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 ท่าน ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 5 ท่าน
และคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 ท่าน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกแบบสั มภำษณ์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป ในตอนที่ 1 ใช้สถิติค่าร้อยละ (%)
จากนั้นนาเสนอในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย วิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในตอนที่ 2
และตอนที่ 3 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอแบบพรรณนาความ
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2. แบบสอบถำม (Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามความต้องการของ
ผูป้ กครองและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางการได้ยิ น
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่
ชื่อ เพศ อายุ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในเรื่ องของการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบสอบถำม
การสร้างแบบสอบถามมีข้นั ตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสู ตร
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูล ที่ ได้ใ นการศึ ก ษามาประมวล เพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้ างของ
เครื่ องมือ และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบ่งชี้ โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ขั้นตอนที่ 3 สร้ างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้ อหาในพฤติ กรรมบ่ งชี้ ก าหนดจากนั้ น
นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านสื่ อการเรี ย นการสอนและผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการวัดและประเมิ นผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วนามาหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการนาแบบประเมินค่า
ดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ ละท่ านพิจ ารณาลงความเห็ น และให้
คะแนน โดยมี เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนนเท่ากับ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
ให้คะแนนเท่ากับ 0 เมื่ อ ไม่ แ น่ ใจว่ า แบบสอบถามนั้ นมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ให้คะแนนเท่ากับ -1 เมื่ อ แน่ ใจว่ า แบบสอบถามนั้ นไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
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ถ้าค่า IOC มีค่า  0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177) ได้
ค่าเท่ากับ 0.67-100
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อ
ความสมบูรณ์ ของเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจัย คื อ เพื่อความรู ้ ในลักษณะของการใช้สื่อ และ
ข้อเสนอแนะอื่น และผูว้ ิจยั ได้เพิ่มเป็ นที่เรี ยบร้อย (รายละเอียดภาคผนวก ก) โดยสรุ ปขั้นตอน
ดังแผนภูมิที่ 16
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อ และงานวิจยั
นาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็ นโครงสร้างของแบบสอบถาม
สร้างแบบสอบถามแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยการหาค่า IOC
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขโดยเพิ่มความรู ้ในลักษณะ
ของการใช้สื่อ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

แผนภูมิที่ 16 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยการใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการกับผูป้ กครอง จานวน 14 คน และนักเรี ยนโรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 14 คน รวมจานวน 28 คน
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกแบบสอบถำม
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ ยวกับความต้องการหลักสู ตรเรื่ องสิ่ งมีชีวิต และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จานวน
1 ฉบับ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (  )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
2. ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
เรื่ องสิ่ งมีชีวแิ ละ
สิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ

วิธีการ/เครื่ องมือ
ศึกษาและวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรถานศึกษา
ศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดและงานวิจยั
เกี่ยวกับแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สัมภาษณ์

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แนวคิดและงานวิจยั เกี่ยวกับ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

- ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 ท่าน
- ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษา
จานวน 1 ท่าน
- ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ จานวน 5 ท่าน
- รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
จานวน 1 ท่าน
- กรรมการสถานศึกษา
จานวน 3 ท่าน

วิเคราะห์ใช้ค่า
ร้อยละ (%)
และวิเคราะห์
เนื้อหา(Content
Analysis)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ/เครื่ องมือ

4. ศึกษาความต้องการ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ

สอบถาม

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร
ผูป้ กครอง จานวน 14 คน และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม จานวน 14 คน

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถาม/
วิเคราะห์ใช้
ค่าเฉลี่ย (  )
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ร้อยละ (%) และ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำ (Development) : พัฒนำหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ฉบับร่ าง
วิธีกำรดำเนินกำรพัฒนำหลักสู ตร
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ ข้ ัน ตอนที่ 1 คื อ ขั้น ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานมาใช้ใ น
การพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาหลักสู ตรฉบับร่ าง
2) ประเมินหลักสู ตรฉบับร่ างโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และ 3) การปรับปรุ งหลักสู ตรฉบับร่ าง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
การพัฒนาหลักสู ตรฉบับร่ าง โดยผูว้ ิจยั ร่ วมกับครู ผสู ้ อนนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
จากการวิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 4 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม การศึกษาความคิดเห็ นและ
ความต้องการเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะ
ต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ร่ ว มกัน แล้ว ด าเนิ น การพัฒ นาหลัก สู ต รฉบับ ร่ า งที่ ป ระกอบด้ว ย
1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง 5) สาระการเรี ยนรู ้ 6) คาอธิบาย
รายวิชา 7) โครงสร้างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน 8) แนวทางการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อและ
นวัตกรรม 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แล้วนาหลักสู ตร
ฉบับร่ างนาเสนอที่ประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนโสตศึกษา
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จังหวัดนครปฐม รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่ วมพิจารณาอีกครั้ง
1. การประเมินหลักสู ตรฉบับร่ าง เมื่อสร้างหลักสู ตรฉบับร่ างเสร็ จมีการดาเนิ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตรก่อนนาไปทดลองใช้โดยตรวจสอบด้านความเหมาะสม และความ
สอดคล้องขององค์ประกอบ ของโครงร่ างหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สิ่ งที่ ตอ้ งตรวจสอบ คือ ส่ วนประกอบของหลักสู ตร ได้แก่ 1) หลักการ
2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง 5) สาระการเรี ยนรู ้ 6) คาอธิ บายรายวิชา
7) โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรี ยน 8) แนวทางการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อและนวัตกรรม และ
10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แล้วนาหลักสู ตรฉบับร่ างนี้
มาพิจารณาว่ามีความเหมาะสม กับสภาพปั ญหา มีความจาเป็ นกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
และสอดคล้องกันหรื อไม่เพียงใด
1.2 ผูว้ ิจยั นาหลักสู ตรฉบับร่ างที่พฒั นาขึ้นไปตรวจสอบก่อนนาไปทดลองใช้โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
1.3 ผูว้ ิจยั นาหลักสูตรฉบับร่ างที่พฒั นาขึ้นไปตรวจสอบความสอดคล้องก่อนนาไป
ทดลองใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่
1.3.1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของหลักสู ตรที่พฒ
ั นาขึ้นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หรื อไม่ และตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้วา่ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรหรื อไม่
1.3.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเศรษฐกิ จพอเพียง ตรวจสอบเกี่ ยวกับความถูกต้องของ
เนื้อหา และระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร
1.3.3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.4 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการตรวจสอบคุ ณภาพ คื อ แบบประเมิ นค่าดัชนี ความสอดคล้อง
หลักสู ตรฉบับร่ าง ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยประกอบด้วยประเด็น และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของส่ วนประกอบต่าง ๆ ของโครงร่ างหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
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1.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งหลักสู ตร
ฉบับ ร่ างให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นพิ จ ารณาตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลัก หลัก สู ต รฉบับ ร่ าง
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ด้านส่ วนประกอบของหลักสูตรฉบับร่ างโดยคานวณ
ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่าหลักสู ตรมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลัก สู ต รเหมาะสมส าหรั บการน าไปทดลองใช้ และวิเ คราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis)
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญให้มีการตรวจสอบ และปรับปรุ งการใช้ภาษามือ
2. การปรับปรุ งหลักสู ตรฉบับร่ าง นาผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่ างของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้หลักสู ตรมีความเหมาะสมที่จะนาไปทดลองใช้ คือ
ปรั บปรุ งในเรื่ องของเศรษฐกิ จพอเพียงซึ่ งยังไม่มีตวั ชี้ วดั เศรษฐกิ จพอเพียง ผูว้ ิจยั จึ งเพิ่มตัวชี้ วดั
เศรษฐกิจพอเพียง ในทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวม 8 แผน
3. นาแบบทดสอบและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ดูความเหมาะสม ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบทดสอบ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการสอน และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความและความสอดคล้องกับเนื้ อหาของแบบทดสอบโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00
นั ก เรี ยนจะต้อ งปฏิ บ ัติ เ ป็ นตอนๆ โดยก าหนดเนื้ อ หาเป็ น 2 ส่ ว น คื อ หลัก สู ต ร
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เพื่อฝึ กประสบการณ์ การปฏิบตั ิงาน และความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งในแต่ละเนื้ อหาจะไม่เหมือนกันบางตอนอาจเป็ นทฤษฎีท้ งั หมด
บางตอนอาจเป็ นปฏิ บตั ิ ก ารทดลองทั้ง หมดหรื อ มี ท้ งั ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ตามขั้น ตอนของแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ ทั้ง 8 แผน โดยใช้แบบประเมิน 3 แบบ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)
เนือ้ หำสำระเรื่องสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เนื้อหาสาระแบ่งเป็ น 8 ตอน ดังต่อไปนี้
1. ระบบนิเวศ แบ่งเป็ น 5 หัวข้อย่อย คือ 1) ความหลากหลายในระบบนิ เวศ 2) สภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4) ดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ และ 5) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
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2. ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน แบ่งเป็ น 3 หัวข้อย่อย คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม 2) ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ 3) การใช้ประโยชน์และ
ปั ญหาจากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลา ในการทดลองใช้
หลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2 ในปี การศึกษา 2552 จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวมเวลาทั้งสิ้ น
24 ชัว่ โมง
ตารางที่ 5 โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ฯ
หน่วย
การเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้

มฐ.
การเรี ยนรู ้
รายชั้นปี

ระบบนิเวศ 1. ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2. สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
4. ดุลยภาพของระบบนิเวศ
5. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวติ

ว 2.1
ว 2.1

ระบบนิเวศ 1. ทรัพยากรธรรม ชาติและ
แบบยัง่ ยืน สิ่ งแวดล้อม

ว 2.2

ว 2.1
ว 2.1
ว 2.1

2. ความสาคัญของทรัพยากร
ว 2.2
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. การใช้ประโยชน์และปัญหาจาก ว 2.2
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

วิธีสอน/กระบวน
การจัดการเรี ยนรู ้

เวลา
(ชัว่ โมง)

วิธีการสอนโดย
การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
กระบวนการกลุ่มเทคนิ ค
สื บค้น

6
3

วิธีการสอนโดย
การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ
กระบวนการกลุ่มเทคนิค
สื บค้น

1

2
2
2

1
7

แบบประเมินความสามารถในเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ครู ผสู ้ อนและผูว้ ิจยั ร่ วมกันประเมินความสามารถ
ของนักเรี ยน โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เกณฑ์การประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รายการประเมิน

1. ให้ความร่ วมมือ

2. การมีเหตุมีผล

3. มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

ระดับ
ความสามารถ
1 = ปรับปรุ ง

ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมปล่อยให้เพื่อนทาไม่ช่วยเหลือ

2=
3=
4=
1=
2=
3=
4=
1=
2=
3=
4=
1=

เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง
เข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้ง แต่ไม่ช่วยเพื่อน
เข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและช่วยเพื่อนและนาเสนอ
ไม่รู้จกั วิเคราะห์งาน
วิเคราะห์งานได้แต่อา้ งเหตุผลไม่ได้
วิเคราะห์งานอ้างเหตุผลได้แต่ไม่มีความรอบคอบ
วิเคราะห์งานอ้างเหตุผลได้และมีความรอบคอบ
คาดเดาสถานการณ์ไม่ได้เลย
คาดเดาสถานการณ์ได้ในระยะสั้น ๆ
คาดเดาสถานการณ์ส้ นั ๆ ได้พร้อมทั้งใช้เหตุผลประกอบ
คาดเดาสถานการณ์ได้ท้ งั ใกล้ไกลพร้อมทั้งใช้เหตุผลประกอบ
มีความคิดรอบคอบแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
มีความคิดรอบคอบ มีความระมัดระวัง แต่ไม่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้
นาความรู้มาปฏิบตั ิการอย่างระมัดระวังเชื่อมโยงให้เป็ นหนึ่งแต่
นาเสนอไม่ได้
นาความรู้มาปฏิบตั ิการอย่างระมัดระวังเชื่อมโยงให้เป็ นหนึ่ง
พร้อมทั้งนาเสนอได้
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต แต่ไม่มีความอดทน
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน แต่ไม่มีความเพียร
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร แต่ไม่ใช้
สติปัญญา
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญา

พอใช้
ดี
ดีมาก
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ปรับปรุ ง

2 = พอใช้
4. มีความรอบรู้

3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้

5. มีคุณธรรม

เกณฑ์

3 = ดี
4 = ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 17 – 20 = ดีมาก
คะแนน 13 – 16 = ดี
คะแนน 9 – 12 = พอใช้
คะแนน 5 – 8 = ปรับปรุ ง
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จากขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้
ยินฉบับร่ าง

พัฒนาหลักสูตรฉบับร่ าง
- ความสาคัญ วิสัยทัศน์
- ผลการเรี ยนรู้เรื่ องสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ
- สาระการเรี ยนรู้
- คาอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรี ยน
- แนวทางการด าเนิ นการจั ด
การเรี ยนรู้
- ตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ตรวจสอบความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของหลักสู ตร
- แบบทดสอบเพื่อวัดผล
การเรี ยนรู้
- แบบสอบถามความคิดเห็น
ปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร
ที่พฒั นาขึ้นตามข้อมูล
การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ก่อนนามาทดลองใช้

2. เพื่อประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ ฉบับร่ าง

3. เพื่อปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ ฉบับร่ าง

กลุ่มเป้ าหมาย/
เอกสาร

เครื่ องมือ/
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

- ผูว้ ิจยั
วิเคราะห์เนื้อหา
- ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระ (Content Analysis)
การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
- เอกสารบันทึกผล
การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน

- อาจารย์ที่ปรึ กษา
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้าน
พัฒนาหลักสูตร
ด้านเนื้อหา และ
ด้านการสอน
จานวน 3 คน

แบบประเมินหลักสูตร
ฉบับร่ าง/หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)
และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

- ผูว้ ิจยั

หลักสูตรฉบับร่ าง/
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) : ทดลองใช้ หลักสู ตร
วัตถุประสงค์
พื่อทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยใช้แนวการจัดการเรี ยนการสอน
แบบเสาะหาความรู ้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบ ถึงผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองใช้หลักสู ตรดังกล่าว
ในการทดลองใช้หลักสู ตรกาหนดแบบแผนการวิจยั แบบ Pre Experimental Design แบบ The One Group
Pretest – Posttest Design คือ กลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 144)
แบบแผนกำรวิจัย
ทดสอบก่อน
T1

ทดลองใช้หลักสูตร
X

ทดสอบหลัง
T2

T1 หมายถึง ทดสอบก่อนใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
X หมายถึง การทดลองใช้หลักสูตร
T2 หมายถึง ทดสอบหลังใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ประชำกร
นัก เรี ย นในโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจัง หวัด นครปฐม ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย น
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 2 ห้องเรี ยน
รวม 35 คน
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิ น ได้แก่ นักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2552 จานวน 14 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งใช้หอ้ งเรี ยนที่ 1
เป็ นหน่วยสุ่ ม
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วิธีกำรดำเนินกำร
ในการทดลองใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีวิธีดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้หลักสูตรที่พฒั นาขึ้น
2. ทดลองใช้หลักสู ตร ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ มและทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 14 คน โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ ซึ่งครู ผสู ้ อนและเป็ นผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ในการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพีย ง สาหรั บนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยินโรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัด
นครปฐม มีข้นั ตอนดังนี้
3.1 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาหาค่าระดับความยากง่าย (Difficulty)
และค่าอานาจจาแนกโดยข้อสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20
-1.00 ข้อสอบที่นามาหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก มีจานวน 80 ข้อ และคัดเลือกให้เหลือ
40 ข้อ (ตารางที่ 8 รายละเอียดภาคผนวก ง)
3.2 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ข้อสอบ
จานวน 40 ข้อ คือ ข้อสอบก่อนและหลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อ สลับตัวเลือก
แล้วนาผลการทดลองใช้มาหาค่าความคงตัวภายในของแบบทดสอบ (Internal Consistency) (ตาราง
ที่ 9 รายละเอียดภาคผนวก ง) โดยข้อสอบมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
3.3 นาแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่ อมัน่ แล้วไปใช้ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน
3.4 นาสื่ อประกอบหลักสู ตร ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน คือ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการได้ยินตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสู ตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการสอน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความและความสอดคล้องกับเนื้ อหาของแบบทดสอบ
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โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อประกอบหลักสู ตร E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ
73.89/79.17 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 60/60 และผลการหาประสิ ทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่ม
(Small Group Tryout) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 75.37/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 70/70
ผลกำรปรั บปรุ งแก้ ไขสื่ อ ที่ประกอบหลักสู ตรสถำนศึ กษำ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1
จากผลการทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout)
แล้วนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ ได้มาปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อให้สื่อ ที่ ประกอบหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุ ง
เกี่ยวกับภาษามือที่ใช้ให้ง่ายและชัดเจนมากขึ้นโดยใช้ครู หูหนวกเป็ นสื่ อ รายละเอียดดังตารางที่ 10
(รายละเอียดภาคผนวก จ)
ผลกำรหำประสิ ทธิภำพ E1/E2 แบบกลุ่ม (Small Group Tryout)
ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อ ที่ประกอบหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 แบบ
กลุ่ม (Small Group Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ คือ 70/70
รายละเอียดดังตารางที่ 11 (รายละเอียดภาคผนวก จ)
จากการสังเกตในการทดลองใช้สื่อ ที่ ประกอบหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อ ง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ในขั้นตอนนี้ พบว่า นักเรี ยนสามารถ
ทากิจกรรมในใบงานได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมใน
ใบงานได้เ ป็ นอย่า งดี เ กื อ บทุ ก คนมี นัก เรี ย นบางคนที่ ท าใบงานได้ไ ม่ เ สร็ จ ตามเวลาที่ ก าหนด
อาจเนื่องมาจากเกิดการเรี ยนรู ้ได้ชา้
ตารางที่ 8 สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพ E1/E2
การหาประสิ ทธิภาพ
แบบเดี่ยว
(Individual Tryout)
แบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout)

กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

จานวน คะแนน
นักเรี ยน เต็ม
3
3
9
9

60
40
60
40



44.33
31.67
45.22
33.56

S.D. ประสิ ทธิภาพ
4.73
4.51
5.12
3.36

73.89
79.17
75.37
83.89
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ผลกำรปรั บปรุ งแก้ ไขสื่ อ ที่ประกอบหลักสู ตรสถำนศึ กษำ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
ผูว้ ิ จ ัย ได้น าผลจากการตรวจสอบ ผู ้เ ชี่ ย วชาญและจากการทดสอบหาค่ า
ประสิ ทธิ ภาพE1/E2 ทั้ง 2 ขั้นตอน มาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้ งเพื่อให้สื่อที่ประกอบหลักสู ตร
สถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความสมบูรณ์และเหมาะสมก่อน
นาไปทดลองใช้จริ ง รายละเอียดของส่ วนที่ปรับปรุ งแก้ไขทั้งหมดมีดงั ต่อไปนี้
3.4.1 ปรั บ ปรุ ง ภาษามื อ ที่ ใ ช้ใ ห้ ง่ า ยและเหมาะสม โดยให้ค รู หู ห นวกเป็ น
ผูอ้ ธิบายภาษามือ
3.4.2 ปรับปรุ ง VCD ให้มีเนื้ อหาชัดเจนถูกต้องเป็ นปั จจุบนั โดยอัด VDO
เป็ นภาษามือเพิ่มให้มากขึ้น
3.4.3 ปรับปรุ งเรื่ องการพิมพ์ไม่ให้มีการฉีกคาเพื่อให้ภาษาสละสลวยและความ
ถูกต้อง
3.4.2 ปรับปรุ งภาพประกอบ สี สนั ให้น่าสนใจมากขึ้น
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนมาหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
(  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test Dependent เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลังการใช้
หลักสู ตร และหลังการใช้หลักสู ตรสู งกว่าก่ อนการใช้หลักสู ตร และผลการวิจยั ได้ค่า t-test
Dependent เท่ากับ 23.16 ดังตารางที่ 13 (รายละเอียดภาคผนวก ง)
ผูว้ ิจยั แนะนาวิธีการ และขั้นตอนในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมีชีวิต
และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สาหรั บ นัก เรี ย นที่ มีค วามบกพร่ องทางการได้ยิน
ต่ อครู ผูส้ อนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิ ทยาศาสตร์ เพื่ อน าไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ก ับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
3.5 หลังจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนจบหลักสู ตรแล้ว มีการวัด
และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ เ รื่ องเรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ การปฏิบตั ิการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุและผล สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประเมินผล
หลักสู ตรในขั้นตอนต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
1. หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
3. เอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ ใบความรู ้ ใบงาน
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้
หลักสูตร

วิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร
- นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 จานวน 14 คน
- ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
- ผูว้ ิจยั

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล
- หลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้
- เอกสารประกอบหลักสูตร
ได้แก่ ใบความรู้และใบงาน

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำ (Development) : กำรประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา สาระวิทยาศาสตร์ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน แล้วนาผลการประเมินมา
ปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
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วิธีดำเนินกำรในกำรประเมินหลักสู ตร
ในการประเมินหลักสู ตร ผูว้ ิจยั ดาเนินการประเมิน 2 ระยะ คือ ประเมินระหว่างการใช้
หลักสูตร และประเมินหลังการใช้หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่1 ประเมิ นระหว่างการใช้หลักสู ตร โดยการประเมินภาคทฤษฎี จากการทา
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน และประเมิน ความสามารถในด้านผลงาน การปฏิ บตั ิงาน และ
การปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 2 ประเมินหลังการใช้หลักสู ตร การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยใช้แบบทดสอบวัดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ฉบับเดียวกันแล้วนาผลการทดสอบมาหาค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังเรี ยน
2. ประเมิ น ความสามารถด้า นการผลิ ต ผลงาน ด้า นความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ
งานและด้า นความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพีย ง โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถด้านการผลิ ตผลงาน แบบประเมิ นความสามารถในการปฏิ บ ัติ งาน และแบบประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. สอบถามความคิ ด เห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อหลัก สู ตร โดยใช้แ บบสอบถามความ
คิดเห็น
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรประเมินหลักสู ตร
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ประกอบด้วย แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ แบบประเมินความสามารถด้านการผลิตผลงาน ด้านความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตร มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบทดสอบผลการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สาหรั บนักเรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ใช้ในการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ในหลักสูตรที่สร้างไว้แล้วมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
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1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนน จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบตั ิและศึกษาคู่มือวัดผล และ
ประเมินผลหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
1.2 สร้างแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้ อหาสาระ
โดยจัดทาตารางวิเคราะห์เนื้ อหา และกาหนดน้ าหนักเนื้ อหาตามความสาคัญแล้วจึงกาหนดจานวน
ข้อสอบทั้งหมดที่ตอ้ งการใช้จริ ง และคานวณหาจานวนข้อสอบในแต่ละเนื้ อหา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีเผื่อ
สาหรับข้อสอบที่ไม่ได้คุณภาพ สาหรับข้อสอบที่จดั ทาครั้งนี้ เป็ นข้อสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีวิธีการตรวจให้
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 40 ข้อ โดยสลับข้อและคาตอบ
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์และกาหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ
เนื้อหา
1. ระบบนิเวศ
1.1 ความหลากหลาย
ในระบบนิเวศ
1.2 สภาวะแวดล้อม
ทางกายภาพในระบบ
นิเวศ
1.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ
1.4 ดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ
1.5 การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่ งมี ชีวติ

จุดประสงค์การวัด (จานวนข้อ)

ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง

ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การนา
ไปใช้

1

1

2

2

5

1

1

3

1

5

2

-

3

2

5

3

-

3

2

5

4

1

3

1

5

การ
วิ
เคราะห์

การ
สังเคราะห์

การ
ประมาณ
ค่า

จานวน
ข้อ

106
ตารางที่ 10 (ต่อ)
เนื้อหา
2. ระบบนิเวศ
แบบยัง่ ยืน
2.1 ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อม
2.2 ความสาคัญของ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2.3 การใช้ประโยชน์
และปั ญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
รวม

จุดประสงค์การวัด (จานวนข้อ)

ผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง

ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การนา
ไปใช้

5

-

3

2

5

6

-

3

2

5

6

-

3

2

5

3

23

14

40

การ
วิ
เคราะห์

การ
สังเคราะห์

การ
ประมาณ
ค่า

จานวน
ข้อ

2. แบบประเมินความสามารถ 1) ด้านผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความสามารถในการผลิตผลงาน 3) ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และ
4) ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างไว้แล้วมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 นาข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกาหนดโครงสร้ างและขอบข่าย
เนื้อหาของเครื่ องมือและดาเนินการสร้าง
2.3 สร้างแบบประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้ อหาสาระ
โดยจัดทาตารางวิเคราะห์เนื้ อหา จานวน 3 แบบ คือ ประเมินความสามารถด้านการผลิตผลงาน ประเมิน
ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน และประเมินความสามารถในการปฏิ บตั ิ ตามแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ระดับการให้คะแนนความสามารถ
1 เท่ากับ ปรับปรุ ง
2 เท่ากับ ความสามารถระดับพอใช้
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3 เท่ากับ ความสามารถระดับดี
4 เท่ากับ ความสามารถระดับดีมาก
2.4 นาแบบประเมินที่สร้ างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และปรั บปรุ ง
แก้ไข โดยให้ตดั คาว่าท่านออก
2.5 นาแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความ
บกพร่ องทางการได้ยิน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67- 1.00 นามาปรับปรุ งแก้ไข
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เกี่ยวกับด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ
3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนแสดง
ความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) และตอนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยกาหนดให้
5 เท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด
4 เท่ากับ เห็นด้วยมากมาก
3 เท่ากับ เห็นด้วย
2 เท่ากับ เห็นด้วยน้อย
1 เท่ากับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
3.3 น าเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ น เสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ จ านวน 3 ท่ าน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้ อหา และนาไปปรับปรุ งแก้ไข โดยแก้ไขให้เป็ น
3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
3.4 นาเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแก้ไข ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่านตรวจสอบ คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านความบกพร่ องทางการได้ยิน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเศรษฐกิ จพอเพียง ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนั กเรี ยนใช้วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย (  )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

108
กำรปรับปรุงแก้ ไขหลักสู ตร
น าผลการประเมิ น หลัก สู ต รและข้อ เสนอแนะมาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้
หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และเหมาะสมในการนาไปใช้
จากขั้น ตอนที่ 4
การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร ผูว้ ิ จัย ได้ส รุ ป วิ ธี
การดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

1. เพื่อประเมินผล
หลักสูตร

- เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้โดย
แบบทดสอบ เรื่ อง สิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและ
หลังเรี ยน

- ประเมินความสามารถ 1) ในการผลิต
ผลงาน 2) ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน และ 3) ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- สอบถามความคิดเห็น

กลุ่มเป้ ำหมำย/
เอกสำร

เครื่องมือ /กำร
วิเครำะห์ ข้อมูล
- แบบทดสอบ  , S.D.,
t-test Dependent

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนโสตศึกษา
จังวัดนครปฐม
จานวน 14 คน

- แบบประเมินความสามารถ
ด้านผลงาน ความสามารถด้านการ
ปฏิบตั ิงาน และความสามารถตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง สิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ  , S.D.,
ร้อยละ (%)
- แบบสอบถามความคิดเห็น  , S.D.
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ 1) วิเคราะห์หลักสู ตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
โรงเรี ยน โสตศึ ก ษาจัง หวัด นครปฐม 2) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาหลัก สู ต ร
สถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ และ
ครู ผสู ้ อน และ3) ศึกษาความต้องการของผูป้ กครองและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับสาระ
การเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดการประเมินผลและรู ปแบบของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสู ตร โดยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่ได้จากตอนที่ 1 เพื่อนามา
พัฒนาหลักสู ตรฉบับร่ างประกอบด้วย 1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยน
ที่คาดหวัง 5) คาอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลักสูตร 7) เวลาเรี ยน 8) แนวการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อ
และนวัตกรรม 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา โดยนาหลักสู ตรที่พฒั นาแล้วไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและการปรับปรุ งหลักสู ตร โดยประเมินผลนักเรี ยนด้าน
ผลการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอ และความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
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ทางการได้ยนิ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษา
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง จากบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครู ผสู ้ อน และ 3) ศึกษาความต้องการของผูป้ กครอง
และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัด
การประเมิ นผลและรู ปแบบของหลักสู ตร ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตร
สถานศึกษากลุ่มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่าสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2545 : 38) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุ ขภาพแข็งแรง คิดเป็ น ทาเป็ น มีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
มี วิธี คิด อย่า งมี เ หตุ ผล มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นัย ซื่ อสั ต ย์สุจ ริ ต และรั บ ผิด ชอบต่ อ
ส่ ว นรวม มี ภู มิ คุ ้ม กัน มี ค วามรู ้ มี ค วามพอเพี ย งในสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ รวมทั้ง สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดความสมดุล ในการยกระดับคุณภาพชี วิต
และอยู่ร่ ว มในสั ง คมได้อ ย่า งปกติ สุข และยัง สอดคล้อ งกับ พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ระบุไว้ในหมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ แ ละเต็มศัก ยภาพ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ มาตรา 24
การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่าง 2) ฝึ ก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา 3) จัดกิจกรรมให้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่านและเกิด การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสานสาระความรู ้
ด้านต่า ง ๆ อย่า งได้สัดส่ ว นสมดุ ลกัน รวมทั้งปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่านิ ย มที่ ดี งามและคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่ อการเรี ยน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนและ
ผูเ้ รี ย นอาจเรี ยนไปพร้ อมกัน จากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ
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6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามาดา ผูป้ กครอง
และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา คือ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปริ ญญา ทองสอน (2546 : 63) ที่ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่นสาหรับรายวิชา ว 411
วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 : กรณี ศึกษาจังหวัดชลบุรี เสริ มศรี
วิทวัสชุติกุล (2547 : 36) ได้พฒั นาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
วัดตะพงนอก จังหวัดระยอง และวราภรณ์ ดิษริ ยะกุล (2548 : 45) ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มี ความรู ้ ความเข้าใจใน
สิ่ งแวดล้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความตระหนักทางสิ่ งแวดล้อมสู งขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน สามารถนาไปใช้ได้ในชี วิตประจาวันและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมี เจตคติ ที่ดีต่อ
สภาพแวดล้อมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ
ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2537 : 40-50) ได้พฒั นาการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ (หูหนวก) ส่ วน ธีรพงศ์ ปุ๊ กสันเที๊ยะ (2546
: 79) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ
ทฤษฎีใหม่ในโรงเรี ยนแกนนา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา ซึ่งสอดคล้อง
กับกันตยา มานะกุล (2550 : 76) ที่ได้พฒั นาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณี ศึกษาชุมชนบ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลสันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร.ต.สันติ
พรมขันธ์ (2546 : 41) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎี ใหม่ในโรงเรี ยนแกนนา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย อุดม โสตถิสวัสดิ์ (2548 : 51) ที่ได้ประเมินยุทธศาสตร์การขุด
สระนาร่ องน้ าประจาไร่ -นา แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎี ใหม่ ของ
สานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสกลนคร และชวลิต จันทร์ศรี (2550 : 67-71) ที่ได้ศึกษาสาระ
การเรี ยนรู ้ ที่จ าเป็ นต่อการเรี ย นรู ้ ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในโรงเรี ยน ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า สภาพการปฏิบตั ิงาน
โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพีย งตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี ใ หม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง สภาพการปฏิบตั ิงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎี
ใหม่ ตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร ข้าราชการครู กบั นักเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หลังเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมโครงการ มีคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
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ด้านการอ่านออกเขี ย นภาษาไทยได้ เพิ่มร้ อยละ 81.00 ด้านการกิ นอาหารถูก ต้องครบถ้ว น
เพิ่มร้อยละ 77.90 ด้านครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์หลังเรี ยน พบว่า
มีความเข้าใจถูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการกินอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน การสร้าง
ครอบครั วให้อบอุ่น ตลอดจนการนาเอาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ดีข้ ึน
แสดงให้เ ห็ น ว่า โครงการการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตโดยยึด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งนี้ สามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านจอมจันทร์ ได้ และในโรงเรี ยน
แกนนาจาแนกตามที่ต้ งั ระหว่างสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเลย
โดยรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทรัพยากรการเงิน
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามหน้าที่ ระหว่างผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู หัวหน้าโครงการและครู ผูส้ อน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็ นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังดาเนิ นโครงการ ระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรโดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับโดยรวมและรายข้ออยูใ่ น
ระดับมาก ปั ญหาการดาเนิ นงานโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ของการดาเนิ นงานด้านความพึงพอใจของเกษตรกร มี ค่าต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดในระดับมาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ มีค่าต่างจากเกณฑ์ที่กาหนด
ในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านปั ญหาของเกษตรกร โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายสาระ พบอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4 สาระ คือ เงื่อนไขคุณธรรม
ด้า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้า นความขยัน ด้ า นความแบ่ ง ปั น และด้า นความอดทน ส่ ว นสาระ
การเรี ยนรู ้ อื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้เฉพาะช่วงชั้นที่จาเป็ น
ต่อการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงช่ วงชั้นที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด 2 สาระ
การเรี ยนรู ้ คือ การทาความสะอาดร่ างกาย และการใช้ส่ิ งของที่มีอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ส่ วนสาระ
การเรี ยนรู ้ อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้เฉพาะช่ วงชั้นที่จาเป็ นต่อ
การเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 1 สาระการเรี ยนรู ้
คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้ อื่นๆ อยูใ่ นระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่ จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ช่ วงชั้นที่ 3
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3 สาระการเรี ยนรู ้ คือ บ้านคือวิมานของเรา ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยูแ่ ละ
การปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ อยูใ่ นระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่ จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ช่ วงชั้นที่ 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2 สาระการเรี ยนรู ้ คือ คาประพันธ์เพื่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรด้วย
เศรษฐกิ จพอเพียง ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ ข้อเสนอแนะ
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เพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับสาระการเรี ย นรู ้ ที่ จ าเป็ นต่ อการเรี ย นรู ้ ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ช่ ว งชั้น ที่ 1 คื อ วัฒ นธรรมไทย ภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ช่ ว งชั้น ที่ 2 คื อ
ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ช่วงชั้นที่ 3 การรู ้รักสามัคคี
และการอยูด่ ี กินดี และช่วงชั้นที่ 4 คือ จิตสานึกสาธารณะ
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรสถานศึกษาช่วยให้
นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ได้เ ป็ นอย่างดี จึ งสมควรอย่างยิ่งที่ จ ะมี ก ารพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะในการเรี ยนรู ้ รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
โดยมี ก ารนาข้อมู ลของปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาบูรณาการกับ เนื้ อ หาเพื่ อให้สอดคล้อ งกับ
การดาเนินชีวิตของผูเ้ รี ยน และผลการวิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดหมายที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์
ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ นคนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข และมี ค วามเป็ นไทย มี ศ ัก ย์ภ าพในการศึ ก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชี พ จึ ง ก าหนดจุ ด หมาย ซึ่ ง ถื อ เป็ นมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ย นเกิ ด คุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ หลักสู ตรได้กาหนดให้สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นสาระ
การเรี ยนที่สถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิดและ
เป็ นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และวิกฤตของชาติ และจากการศึกษาความสาคัญ ธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะ
2. ผลการศึ กษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิต
และสิ่ ง แวดล้อ มตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง ส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ คื อ
ศึกษานิ เทศก์ 2 ท่าน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษา 1 ท่าน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ 1 ท่าน
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 5 ท่าน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ท่าน เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ
รายละเอียดดังตารางที่ 18 (รายละเอียดภาคผนวก ก) ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์เป็ นเพศชาย
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และเพศหญิง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เมื่อพิจารณาถึง
อายุพบว่า อายุ 41-50 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 รองลงมาอายุต่ากว่า 40 ปี จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 อายุ 51-60 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และอายุมากกว่า 60 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีวุฒิปริ ญญาตรี จานวน 6 คน

114
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ปริ ญญาโท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์เป็ นครู ผสู ้ อน และ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมาครู ผสู ้ อน (ชานาญการพิเศษ) และ
ศึกษานิ เทศก์(ชานาญการพิเศษ) จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และผูบ้ ริ หาร (เชี่ยวชาญ) และ
ผูบ้ ริ หาร (ชานาญการพิเศษ) จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 รองลงมา 20 ปี ขึ้นไป
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และ 11-20 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ส่ วนใหญ่ของ
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีประสบการณ์เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ดังตารางที่ 18 (รายละเอียดภาคผนวก จ)
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ
จากการสั ม ภาษณ์ ค วามต้อ งการให้ มี ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ต้องการให้มีภาพเคลื่อนไหว มีภาษามือประกอบ และมีสีสันสวยงามคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ต้องการ
ให้มีการศึ กษาด้วยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ต้องการให้มี เสี ยงประกอบและเรี ยนนอกเวลา
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ต้องการให้เรี ยนในเวลา คิดเป็ นร้อยละ 66.66 และมีความต้องการให้ใช้
ภาษาแบบง่าย ๆ คิดเป็ นร้อยละ 58.33 (รายละเอียดดังที่ 19 ภาคผนวก ก)
จากการสัมภาษณ์ความต้องการด้านเนื้ อหาของหลักสู ตรส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์
มีความต้องการด้านเนื้ อหาในเรื่ องของแหล่งที่อยู่ของสิ่ งมีชีวิต ระบบนิ เวศในท้องถิ่น ระบบนิ เวศ
ชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารในระบบนิ เวศ ระบบ
นิเวศแบบยัง่ ยืน ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และการมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 มีความต้องการในเรื่ องของประเภทของระบบนิ เวศ องค์ประกอบของระบบนิ เวศ
และระบบนิ เวศป่ าไม้ คิดเป็ นร้อยละ 91.67 มีความต้องการในเรื่ องของดุลยภาพของระบบนิ เวศ
คิดเป็ นร้อยละ 83.33 มีความต้องการในเรื่ องของระบบนิเวศป่ าชายเลน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 มีความ
ต้องการในเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 66.66 และอื่นๆ คือในเรื่ องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คิดเป็ นร้อยละ
41.66 (รายละเอียดดังที่ 20 ภาคผนวก ก)
จากการสัมภาษณ์ ความต้องการด้านการจัดการเรี ย นการสอนผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่ วนใหญ่มีความต้องการให้สอนเน้นกระบวนการกลุ่มที่มีการบูรณาการโดยมุ่งไปที่ผูเ้ รี ยนเป็ น
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สาคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุและผล คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และสอนตาม
บทเรี ยนที่มีอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 75.00 (รายละเอียดดังที่ 21 ภาคผนวก ก)
จากการสั ม ภาษณ์ ค วามต้อ งการด้า นการวัด และประเมิ น ผล ผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์
ส่ ว นใหญ่ มีค วามต้อ งการให้ป ระเมิ น เป็ นรายบุ คคล ตามชิ้ น งานที่ ส่ ง หรื ออเจประเมิ น ได้จ าก
แบบทดสอบ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.00 หรื ออาจประเมิ น เป็ นรายกลุ่ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.00
(รายละเอียดดังที่ 22 ภาคผนวก ก)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมว่า วิชาวิทยาศาสตร์ ควรมี
สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนโดยตรง สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน สภาพปั ญหาในปั จจุบนั และบริ บท
ของท้องถิ่น มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งปลูกฝังค่านิ ยมที่ดี
ในการปฏิบตั ิตนตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 ง : 5) ความว่า
สาระการเรี ยนรู ้ วิ ทยาศาสตร์ มี ความสาคัญในด้านพัฒนาคุ ณลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนให้เป็ น
พลเมืองดี มีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ มัน่ ในคุณธรรม นาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ
การดาเนินชีวิตที่มีความสุ ข การมีจิตวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและสังคมได้อย่างมีความสุ ข จึงเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบมาเพื่อส่ งเสริ ม
ศักยภาพทางเทคโนโลยีและการเป็ นผูร้ ักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้แก่ผเู ้ รี ยน เป้ าหมายสาคัญ
คือ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความเจริ ญงอกงามทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการ คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ได้ในชีวิตประจาวัน สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบในการดาเนินชีวิต และ
มีส่วนร่ วมในสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็ นอย่างดี การจัดการเรี ยนรู ้ ตอ้ งให้
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง พัฒนาและ
ขยายความคิดของตนเองจากความรู ้ที่ได้เรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพได้แก่ 1) จัดการเรี ยนการสอนที่มี
ความหมาย โดยเน้นแนวคิดที่สาคัญ ๆ ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน เป็ น
แนวคิด ความรู ้ ที่คงทนยัง่ ยืน 2) จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยบูรณาการความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ค่านิ ยม และจริ ยธรรมลงสู่ การปฏิบตั ิจริ งด้วยการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กบั วิชาอื่น ๆ 3) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนา ค่านิยม จริ ยธรรม โดยจัด
หัวข้อหน่ วยการเรี ยนที่สะท้อน ค่านิ ยม จริ ยธรรม การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมเพื่อการคงอยู่ตลอดไป
การนาไปใช้ในการดาเนิ นชีวิต 4) จัดการเรี ยนการสอนที่ทา้ ทายโดยคาดหวังให้ผเู ้ รี ยนได้บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ท้ งั ในส่ วนตนและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยนใช้วิธีการสื บเสาะ จัดการเรี ยนรู ้
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ของตนเอง ใส่ ใจและเคารพในความคิดของผูเ้ รี ยน และ 5) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นปฏิบตั ิ
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการคิด ตัดสิ นใจ สร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ย ตนเอง จัดการตนเองได้ มีวินยั ในตนเอง
ทั้งด้านการเรี ยนและการดาเนิ นชี วิต เน้นการจัดกิจกรรม ที่เป็ นจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถที่จะนา
ความรู ้ ความสามารถไปใช้ใ นชี วิ ตจริ ง เพื่อน าไปสู่ ความรู ้ ที่คงทนและจากการศึ กษาหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและนโยบาย
ในการจัดการศึกษาไว้ดงั นี้ จัดการเรี ยนการสอนตามสภาพความต้องการของท้องถิ่นและชุ มชน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิตนและนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับชี วิตประจาวัน
อย่างพอเพียงและมีความสุ ข อีกทั้งประสานความร่ วมมือกับชุ มชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการศึกษาและผูเ้ รี ยน
3. ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการของผูป้ กครองและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดการประเมินผลและ
รู ปแบบของหลักสูตร ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ

ชาย
หญิง
รวม

2. อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
มากกว่า 40 ปี

รวม
3. การรับรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมในลักษณะใช้สื่อ
การสอนประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ไม่รู้
รู้
รวม

จานวนคน

ร้อยละ

17
11
28
14
3
5
6
28

60.71
39.29
100.00
50.00
10.71
17.86
21.43
100.00

6
22
28

21.43
78.57
100.00
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จากตารางที่ 12 ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.71 และเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.29 เมื่อพิจารณาถึงอายุ ส่ วนใหญ่ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม คืออายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ มากว่า
40 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 อายุ 31-40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.86 และ อายุ
21 30 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71 ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามรู ้และพบเห็นสื่ อ
การสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.57 รองลงมาไม่เคยพบ
และไม่รู้จกั จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43
ตอนที่ 2 ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลด้านความต้องการสร้างสื่ อในหลักสูตรของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
ต้องการให้มีการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ลักษณะ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีภาพประกอบ
ใช้ภาษาที่ง่าย ๆ
มีภาษามือประกอบ
มีสีสันสวยงาม
มีเสี ยงประกอบ
มีภาพเคลื่อนไหว
เรี ยนในเวลา
เรี ยนนอกเวลา
เรี ยนคนเดียว
รวม

จานวนคน

28
28
28
28
28
25
20
14
5
204

(n=28)
ร้อยละ

13.70
13.70
13.70
13.70
13.70
12.30
9.80
6.90
2.50
100.00

จากตารางที่ 13 แสดงความต้องการใช้สื่อส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ มีเสี ยง
ประกอบ มีภาพประกอบ ใช้ภาษาที่ง่าย ๆ มีภาษามือประกอบ และมีสีสันสวยงาม จานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.70 รองลงมามีภาพเคลื่อนไหว จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.30 เรี ยนในเวลา
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จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.80 เรี ยนนอกเวลา จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 และเรี ยน
คนเดียว จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลด้านเนื้อหาในหลักสูตรของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
ต้องการให้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระบบนิเวศในท้องถิ่น
ระบบนิเวศป่ าไม้
ระบบนิเวศชุมชนเมือง
ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
การมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ
การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศป่ าชายเลน
ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ประเภทของระบบนิเวศ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวติ
การนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
รวม

จานวนคน

28
28
28
28
28
27
25
25
25
24
23
23
21
19
17
14
383

(n=28)
ร้อยละ

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
7.00
6.50
6.50
6.50
6.30
6.00
6.00
5.50
5.00
4.40
3.70
100.00

จากตารางที่ 14 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการเนื้ อหาในหลักสู ตร คือ ระบบ
นิเวศในท้องถิ่น ระบบนิ เวศป่ าไม้ ระบบนิเวศชุมชนเมือง ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน และการมีเหตุและ
ผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.30 รองลงมา คือ องค์ประกอบของ
ระบบนิ เวศ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ จานวน 25 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 6.50 การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.30 ระบบนิเวศป่ า
ชายเลน ดุลยภาพของระบบนิ เวศ จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ประเภทของระบบนิ เวศ
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.00 แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิต จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40 และอื่น ๆ คือ การนาไปใช้
ได้ในชีวิตประจาวัน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.70
ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
ต้องการให้จดั การเรี ยนการสอนอย่างไรในหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
บูรณาการ
กระบวนการกลุ่ม
สอนแบบให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล
สอนตามบทเรี ยนที่มีอยู่
รวม

จานวนคน

ร้ อยละ

28
26
25
24
14
117

23.90
22.20
21.40
20.50
12.00
100.00

จากตารางที่ 15 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ
จัดแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.90 รองลงมาบูรณาการ จานวน
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.20 กระบวนการกลุ่ม จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.40 สอนแบบให้
นักเรี ยนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 และสอนตามบทเรี ยน
ที่มีอยู่ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00
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ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลด้านการประเมินผลหลักสูตรของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ

จานวนคน

ร้ อยละ

ความต้องการ เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลในหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประเมินเป็ นรายบุคคล
ประเมินจากแบบทดสอบ
ประเมินตามชิ้นงานที่ส่ง
ประเมินจากการนาเสนอ
ประเมินเป็ นกลุ่ม
รวม

28
28
25
24
23
128

21.90
21.90
19.50
18.80
18.00
100.00

จากตารางที่ 16 ด้านการประเมินผลส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ประเมินเป็ น
รายบุคคลและประเมินจากแบบทดสอบ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.90 รองลงมาประเมินตาม
ชิ้นงานที่ส่ง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ประเมินจากการนาเสนอ จานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.80 ประเมินเป็ นกลุ่ม จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00
สรุ ปได้ว่า หลักสู ตรสถานศึ ก ษา เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้ อหาในบทเรี ยน มีการประเมินเป็ นรายบุคคล
ตามชิ้นงานและแบบทดสอบ สื่ อควรมีภาพประกอบและมีสีสันที่สวยงาม เพราะนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยินต้องใช้สายตาช่วยในการรับรู ้และที่สาคัญควรมีภาษามือที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ควรมี กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรี ยนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรโดยมีขอ้ มูลพื้นฐานและหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์ การสอบถาม เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และจาก
การศึ กาความคิดเห็ นในด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาที่ ได้จากตอนที่ 1
ทุกฝ่ ายมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สมควรนาเนื้ อหาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรก เพื่อหวังไว้ว่า
ให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินดาเนิ นชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความสุ ขของตัวนักเรี ยนเอง โดยนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาพัฒนาเป็ นหลักสูตรฉบับร่ าง
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสู ตร
จากขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ รวมถึง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและคาแนะนาจากอาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ นามาจัดทา และดาเนิ นการ
พัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย 1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยน
ที่คาดหวัง 5) คาอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลักสูตร 7) เวลาเรี ยน 8) แนวการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อ
และนวัตกรรม 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หลักการและความสาคัญ
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จดั ทาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ซึ่ งคงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เป็ นข้อกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ ิจยั หวัง
ว่าหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จะเป็ นประโยชน์สาหรับสถานศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ พึ่งตนเองได้ เป็ นคนดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ขและพอเพียง
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็ นผูน้ าด้าน
การใช้หลักสูตรให้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สั ง เกตสภาพแวดล้อ มและสรุ ป ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ วมกัน ใน
สภาพแวดล้อม ตลอดจนปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2. อธิ บายความสาคัญของความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ระบบนิ เวศ และการรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศได้
3. สื บ ค้น ข้อ มู ล ส ารวจ วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายกระบวนการเปลี่ ย นแปลงแทนที่
ของสิ่ งมีชีวิตได้
4. สื บค้นข้อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่รอดของสิ่ งมีชีวิต
กับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
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5. รู ้ แ ละเข้า ใจความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม หาแนวทาง
ป้ องกันการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6. รู ้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดม
ความคิดวางแผนและปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปัญหาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ โครงสร้าง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้ การสั ง เกต การสื บ ค้น ข้อ มู ล และการอภิ ป ราย สรุ ป เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู ้ ความคิ ด
ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตวั
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ปฏิ บตั ิจริ ง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ในการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนาทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รักความเป็ นไทย ตระหนักถึงความเป็ นอยูต่ ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ย ธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม การวัดประเมินผลด้วย
วิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็ นจริ งของเนื้อหา ผูเ้ รี ยน และทักษะกระบวนการที่ตอ้ งการวัด
เวลาเรียน
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลา ในการทดลองใช้หลักสูตร ภาคเรี ยนที่ 2 ในปี การศึกษา 2552
จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวมเวลาทั้งสิ้ น 24 ชัว่ โมง (รายละเอียดตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 แสดงเนื้อหาและจานวนชัว่ โมง
สาระการเรี ยนรู้
ทดสอบก่อนเรี ยน
1. ระบบนิเวศ
1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
1.2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ
1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ

สาระ ผลการเรี ยนที่คาดหวัง

จานวนชัว่ โมง
ความรู้
ปฏิบตั ิ
1 ชัว่ โมง

2.1
1
1
2

1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
20 นาที

3
4

1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
1.40
ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง

123
ตารางที่ 17 (ต่อ)
สาระการเรี ยนรู้

สาระ ผลการเรี ยนที่คาดหวัง

2. ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
2.2
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2.2 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2.3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทดสอบหลังเรี ยน
รวม

จานวนชัว่ โมง
ความรู้
ปฏิบตั ิ

5

20 นาที

40 นาที

6

20 นาที

40 นาที

6

2 ชัว่ โมง 4 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง

แนวการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยน ผูส้ อนควรใช้เทคนิ ค
การจัดการเรี ยนการสอนหลาย ๆ วิธี เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ทั้ง ด้า นพุ ท ธพิ สั ย ทัก ษะพิ สั ย จิ ต พิ สั ย และด าเนิ น กระบวนการเรี ยนรู ้ โ ดยถื อ ว่ า ผู เ้ รี ยนมี
ความสาคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นวิธีการสาคัญที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่
พึงประสงค์ในยุคข้อมูลข่าวสาร ผูส้ อนจึงใช้วิธีการสื บเสาะหาความรู ้ มาใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
สื่ อและนวัตกรรม
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ นลัก ษณะการสื บ เสาะหาความรู ้ ตามทัก ษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ มีท้ งั สิ้ น 8 แผน โดยให้ดูสื่อประกอบหลักสู ตรที่มี VDO ของครู หูหนวก
ประกอบการบรรยายของแต่ละใบความรู ้ หรื อมีภาพที่สามารถใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยน และรับรู ้ในเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เข้าใจ
เป็ นอย่างดี แต่ละแผนจะมีการประเมินความสามารถของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของ
ผลงาน ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมินตาม
แบบประเมิน มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
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การหาประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่องสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ผูว้ ิจยั ได้นาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งมีการแก้ไข โดยดาเนิ นการปรับปรุ งตามผูเ้ ชี่ ยวชาญ คือให้ปรับ
รู ปแบบ และการวางตาแหน่งรู ปภาพ ท่าภาษามือโดยอัด VCD ภาษามือใหม่ท้ งั หมดแล้วนาไปใส่
ในสื่ อเพื่อให้นักเรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เข้าใจในเนื้ อหาเพิ่มขึ้ น เมื่ อดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแล้วจึงนาไปหาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout) โดยได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ
73.89/79.17 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 60/60 ที่ต้ งั ไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 10 (รายละเอียด
ภาคผนวก จ)
จากการสังเกตในขณะที่ทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวนั้น พบข้อควรปรับปรุ ง
แก้ไขเกี่ ยวกับความเหมาะสมของภาษามือที่ใช้นักเรี ยนบางคนไม่เข้าใจคาชี้ แจงในใบงานจึงไม่
สามารถทาใบงานตามที่ระบุไว้ได้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและการประเมินผลเป็ นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มีการประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ มีรูปแบบ
การวัด ผลและประเมิ น ผลที่ ส ามารถตรวจสอบว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้ ไ ด้พ ัฒ นาผูเ้ รี ย นตาม
จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่ก าหนดไว้หรื อไม่ โดยมี ผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
ดัง นั้น การประเมิ น ผลจะต้องครอบคลุ ม ทั้งด้า นความรู ้ ด้า นทักษะกระบวนการ ด้า นทัศ นคติ
ควรมี ก ารวัด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยเน้น การวัด จากการปฏิ บ ัติ แฟ้ มสะสมงานใน
การประเมินผลนั้นสามารถประเมินได้ท้ งั ในระหว่างดาเนิ นกิจกรรมและหลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และประเมินสรุ ปรวม ผูส้ อนควรเตรี ยมการสาหรับการวัดผลและประเมินผล
ซึ่ ง อาจเลื อกใช้เ ทคนิ ค และเครื่ องมื อ ในการประเมิ นผลหลากหลาย ให้ค รอบคลุ มจุ ด ประสงค์
การเรี ย นรู ้ และมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลให้ชัด เจน เช่ น การทดสอบ ให้ ค รอบคลุ ม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และมีการกาหนดวิธีการประเมินให้ชดั เจน เช่ น การทดสอบ การบันทึก
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสารวจความคิดเห็น การบันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง แฟ้ มสะสมงาน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ หลักสู ตรสถานศึกษา
ผูว้ ิจยั นาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน ในภาคเรี ยนที่ 2
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ปี การศึกษา 2552 โดยเริ่ มทดลองใช้ต้ งั แต่ 15 ธันวาคม 2552 - 2 มีนาคม 2553 รวมเวลาใน
การดาเนิ นการทดลองใช้ท้ งั หมด 24 ชัว่ โมง ในการทดลองใช้น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองใช้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (รายละเอียดตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 กาหนดระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
วัน เดือน ปี

แผนการ
สอนที่

15 ธันวาคม 2552

1

15 ธันวาคม 2552 29 ธันวาคม 2552
5 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553
12 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553
19 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553
26 มกราคม 2553 2 กุมภาพันธ์ 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553

1

9 กุมภาพันธ์ 2553
9 กุมภาพันธ์ 2553 2 มีนาคม 2553
2 มีนาคม 2553

หัวข้อ

เรื่ อง

เวลา
ผูด้ าเนินการ
(ชัว่ โมง)

2

หน่วยที่ 1
1.1
1.2

3

1.3

4

1.4

แนะนาหลักสูตรสถานศึกษา
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
ระบบนิเวศ
ความหลากหลายในระบบนิเวศ
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบ
นิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ใน
ระบบนิเวศ
ดุลยภาพของระบบนิเวศ

5

1.5

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ

2

6

8

2.3

ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์และปั ญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
ประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยน

1

7

หน่วยที่ 2
2.1
2.2

8

1

ผูว้ จิ ยั

5
3
2
2

1
6
1

ขั้น ตอนในการด าเนิ น การทดลองใช้ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อง สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้
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การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คือ
1. เทคนิควิธีสอนใช้ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry) กระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) และขั้นประเมิ น
(Evaluation)
2. วางแผนการจัดกิจกรรมและเสริ มสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ และมีหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ผูส้ อนควรวางแผนการเรี ยนการสอน คือ
2.1 การทดสอบก่อนการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการทดสอบจากข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม รวม 40 ข้อ
2.2 วิธีการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ (Backward Design) มีข้ นั ตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
2.2.1 หนดหน่ วยการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมมาตรฐานสาระ และผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวังในรายวิชา และความแจ้งผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้นกั เรี ยนทราบ
2.2.2 ก าหนดร่ อ งรอยหลัก ฐานและชิ้ น งาน ที่ ใ ช้แ สดงผลการเรี ย นรู ้ ข อง
แต่ละหน่วย รวม 8 ชิ้นงาน
2.2.3 กาหนดความคิดรวบยอด สาหรับเป็ นกรอบในการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะของแต่ละหน่ วย และเมื่อจบในแต่ละแผนนักเรี ยนสามารถสรุ ป
องค์ประกอบ พร้อมทั้งนาเสนอได้
2.2.4 ก าหนดความรู ้ ความเข้า ใจที่ มี เหตุ มี ผล เพื่อ เป็ นเป้ าหมายในการจัด
การเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่ วยให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อเรี ยนจบแต่ละแผน
นักเรี ยนสามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมีเหตุและผล มีคุณธรรม
2.2.5 กาหนดขอบข่ายความรู ้และทักษะที่สาคัญ สาหรับตรวจสอบพื้นฐาน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาเนื้อหานักเรี ยนปฏิบตั ิได้ และมีความรู ้ที่คงทน
2.2.6 ระบุ มาตรฐานการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่อเป็ นทิ ศทางในการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู ้และการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน
2.2.7 ระบุทกั ษะร่ วมวิชาและทักษะเฉพาะวิชา เพื่อเป็ นแนวทางออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และเครื่ องมือวัดประเมินผล
2.2.8 ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวม 8 แผน ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนดู VCD สื่ อ ในช่วงเลิกเรี ยนของแต่ละ
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หัวข้อก่อน โดยขอความอนุ เคราะห์จากเจ้าหน้าที่ห้องคอมให้ปิดห้องช้ากว่ากาหนด 1 ชัว่ โมง เป็ น
เวลา 7 สัปดาห์
2.3 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 1 เรื่ อง ความ
หลากหลายในระบบนิ เวศ สาระสาคัญที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ ที่อยู่ของสิ่ งมีชีวิต ระบบนิ เวศใกล้ตวั
ประเภทระบบนิ เวศ องค์ประกอบของระบบนิ เวศ ระบบนิ เวศในท้องถิ่น ระบบนิ เวศป่ าชายเลน
ระบบนิ เวศป่ าไม้และระบบนิ เวศชุ มชนเมือง จากการดาเนิ นกิ จกรรมและการบันทึกหลังสอน
พบว่า ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามใบงานนั้น นักเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยการนาใบความรู ้
มาปรึ กษาเปรี ยบเทียบกับระบบนิ เวศในโรงเรี ยน เมื่อครู แจกในงานมีการระดมความคิด และมีขอ้
สงสัยบ่อยครั้งและจะถามครู เป็ นระยะ ๆ การนาเสนอผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควร อาจเป็ นเพราะไม่
เข้าใจท่ามือที่ครู สอน เพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่ยากและไม่มีศพั ท์เฉพาะที่แน่นอนของ
ภาษามือ ด้านการดาเนิ นการทดลองเมื่อครู อธิ บายการใช้และเก็บอุปกรณ์การทดลองให้นกั เรี ยน
เข้าใจนักเรี ยนก็สามารถใช้เครื่ องมือทดลองหาเหตุและผลแก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งเก็บ
เครื่ องมือการทดลองได้อย่างเหมาะสม แต่นกั เรี ยนยังลงข้อสรุ ปได้ไม่ดีเท่าที่ควรในด้านเศรษฐกิจ
พอเพี ย งนั้น นัก เรี ย นรู ้ จ ัก เข้า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า เกี่ ย วกับ แหล่ ง ที่ อ ยู่แ ละระบบนิ เ วศต่ า ง ๆ ว่ า
ประกอบด้วยสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่จะต้องเกี่ยวข้องกัน เกื้อกูลกันและกัน และนักเรี ยนได้รับรู ้ว่า
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมจะต้องมีการรับและการให้ ซึ่ งถือว่านักเรี ยนได้รับรู ้ในเรื่ องของคุณธรรม
ในรู ปแบบหนึ่ ง แนวทางแก้ไข คือ ผูว้ ิจยั อธิ บายใบงานและใบความรู ้แก้ครู หูหนวกในช่วงเย็น
และให้ครู หูหนวกอธิ บายให้นกั เรี ยนทราบ และให้นากลับมานาเสนอใหม่ในชัว่ โมงต่อไป ผลที่
ได้รับนักเรี ยนมี ความสนุ กสนานกับการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากใบความรู ้ และใบงาน มีการฝึ กทดลอง
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดของตนเอง หรื อเป็ นการระดมความคิด นักเรี ยนมีการพูดคุยปรึ กษากัน
ในขณะเรี ยนรู ้ คนที่เก่งจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนกว่าได้เป็ นอย่างดีและในการทางานกลุ่ม
สมาชิกจะมีการแบ่งหน้าที่ แบ่งงานกันทาตามความสามารถ ความถนัด มีความร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทางานอย่างตั้งใจ แต่ละกลุ่มนาความสามารถที่หลากหลายของสมาชิ กมาผสมผสานในการสร้าง
ผลงานของกลุ่มและการนาเสนอได้เป็ นอย่างดี
2.4 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 1 ระบบนิ เวศ หน่วยย่อยที่ 2 สภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ สาระสาคัญที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ แสงสว่าง อุณหภูมิที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็ นอยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต ความชื้นหรื อน้ า อากาศ กระแสน้ า
กระแสลม ความเป็ นกรด – เบสของดินและน้ า ความเค็มดินและน้ า จากการดาเนิ นกิจกรรมและ
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การบันทึกหลังสอน พบว่า ขณะที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้น้ นั นักเรี ยนมีความสนใจกับสิ่ งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตรอบตัวมากขึ้น รู ้จกั ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม แต่ท้ งั นี้ ผวู ้ ิจยั ก็ตอ้ งอธิ บายเป็ นเวลานานกว่า
นักเรี ยนจะเข้าใจ เมื่อดาเนิ นการทดลอง เรื่ อง อิทธิพลของแสงต่อพืชและสัตว์นกั เรี ยนสามารถใช้
เหตุและผลของการอยูร่ ่ วมกันของสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาอธิบายความสัมพันธ์กนั ได้ แต่นกั เรี ยน
ยัง ไม่ เ ข้า ใจในเรื่ อ งของความพอเหมาะพอดี ข องสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต ที่ จ ะต้อ งช่ ว ยสิ่ ง มี ชี วิ ต ให้ ค งอยู่
แนวทางแก้ไข คือ อธิบายครู หูหนวกให้เข้าใจในเรื่ องความพอเหมาะพอดี เช่น อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิ
มากก็จะทาให้ร้อนมาก หรื ออุณหภูมิต่ามากก็จะทาให้มีความรู ้สึกหนาวเย็น เพราะครู หูหนวกจะมี
ประสบการณ์ ต่างๆ อยู่แล้วเมื่ อยกตัวอย่างในบางเรื่ องก็จะเข้าใจได้ง่ายและถ่ายทอดกลับไปยัง
นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนมีความตั้งใจในการเรี ยนรู ้
มีความกระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบในการเรี ยนและการปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานเป็ นอย่างดี
นักเรี ยนจะพูดคุยปรึ กษากันในขณะเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความตั้งใจและความพยายาม ทั้งยังนาเสนอ
ได้เป็ นอย่างดี
2.5 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ สาระสาคัญคือ กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ในเรื่ องของผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริ โ ภคพื ช ผูบ้ ริ โ ภคสั ต ว์ ผูบ้ ริ โ ภคพื ช และสั ต ว์ ผูบ้ ริ โ ภคซากพื ช ซากสั ต ว์ และผูย้ ่อ ยสลาย
อิ นทรี ย ส์ าร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชีวิตแบบต่ าง ๆ ที่ อาศัยร่ วมกันในระบบนิ เวศ เช่ น
การล่าเหยื่อ ภาวะอิงอาศัย การได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่งพากัน ภาวะปรสิ ต ภาวะมีการแข่งขัน
ภาวะมีการย่อยสลาย จากการดาเนิ นกิจกรรมและการบันทึกหลังสอน พบว่า นักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องของระบบนิเวศรอบตัวได้ดีข้ ึน บอกได้วา่ กลุ่มสิ่ งมีชีวิตแยกได้ 3 กลุ่ม มีความสัมพันธ์
ต่อกัน 7 ลักษณะ ความสัมพันธ์เ หล่านี้ ทาให้ธรรมชาติ เกิ ด สมดุ ล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง
หลังจากดู VCD ซึ่ งมีภาษามือ เป็ นการทบทวน นักเรี ยนได้รับการถ่ายทอดที่ถูกต้อง จึงทาให้
นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจสามารถนาเหตุและผลมาแก้ปัญหาตามใบงานได้เป็ นอย่างดี นักเรี ยน
สามารถเชื่อมโยงในเรื่ องของการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคและผูย้ อ่ ยอินทรี ยสารได้
แต่ ค รู ต ้อ งอธิ บ ายเป็ นเวลานานจึ ง จะเข้า ใจ และตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
สิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพาอาศัยกันในแบบต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ แนวทางแก้ไข คือ อธิ บายครู หูหนวกให้
เข้าใจในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตว่ามี 3 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์กนั 7 ลักษณะ คือ การล่า การอิง
อาศัย การย่อยสลาย การแข่งขัน ปรสิ ต พึ่งพากันและได้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เกิดความเข้าใจแล้ว
อัดเป็ น VCD เปิ ดให้นกั เรี ยนดูโดยแทรกรวมกับเนื้อหา เพื่อความเข้าใจที่คงทนมากขึ้นของนักเรี ยน
จากการสังเกต พบว่า นักเรี ยนมีความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ สนุ กสนานกับการเรี ยนรู ้ให้ความร่ วมมือ
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กับครู ผสู ้ อนในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นอย่างดีกล้าซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัย ขณะออกไปศึกษา
ในแหล่งเรี ยนรู ้ในบริ เวณโรงเรี ยน นักเรี ยนมีความสนุ กสนาน และร่ วมมือกันปฏิบตั ิตามใบงาน
ได้เป็ นอย่างดี มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้
2.6 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 1 ระบบนิ เวศ หน่วยย่อยที่ 4 ดุลยภาพ
ของระบบนิ เวศ สาระสาคัญของเรื่ องนี้ คือ พีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสมสารพิษ
การหมุนเวียนสารในระบบนิ เวศ จากการดาเนิ นกิ จกรรมและการบันทึกหลังสอน พบว่า เมื่อ
นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ดุลยภาพของระบบนิ เวศแล้วสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในเรื่ องของการถ่ายทอด
พลังงาน ห่ วงโซ่ อาหาร การกินต่อกันเป็ นทอด ๆ มีความกระตือรื อร้นเมื่อทราบว่าดวงอาทิตย์เป็ น
แหล่ง พลัง งานที่ ใหญ่ ที่สุด ในโลกทั้งยังเป็ นผูใ้ ห้พลังงานแก่ ส่ิ งมี ชี วิต เช่ น ผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค
สามารถนาเสนอผลงานโยงเป็ นผังความคิดได้ว่าสิ่ งมีชีวิตประกอบด้วย ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ย
สลายสารอิ นทรี ย ์ แต่ยงั ไม่เข้าใจในเรื่ องการเจริ ญเติบโตโดยเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของ
คนกับต้นไม้ ยังไม่เข้าใจในเรื่ องของการหมุนเวียนสาร นักเรี ยนปฏิบตั ิและอธิ บายถึงเรื่ อง
การหมุนเวียนของน้ า ไนโตรเจน คาร์ บอน และฟอสฟอรัส ได้พอสมควร แนวทางแก้ไข คือ ถ่าย
VDO ภาษามือไทยโดยครู หูหนวก เพื่อนาลง VCD ในเนื้ อหา ในเรื่ องของการหมุนเวียนของสาร
เพื่อนามาอธิบายกับนักเรี ยนต่อไป จากการสังเกต พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจ ตั้งใจในการเรี ยนรู ้
สนใจเรื่ องราวที่นาเสนอในมีการพูดคุยกันอย่างสนุ กสนานในขณะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบและกระตือรื อร้นในการทากิจกรรมตามใบงานที่กาหนดไว้ เพราะครู
หู หนวกเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ใหมีความรู ้
ความเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
2.7 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่ วยที่ 1 ระบบนิ เวศ หน่ วยย่อยที่ 5
การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของสิ่ งมี ชีวิต สาระสาคัญของเรื่ องนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดย
ต้องการให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ในเรื่ องของสิ่ งมีชีวิตที่มีการแทนที่เมื่อถูกทาลาย เช่ น ให้นักเรี ยน
ดายหญ้า เมื่อต้นไม่เก่าตายไป ต้นไม้ใหม่จะขึ้นแทน จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
จากการดาเนิ น
กิ จกรรมและการบันทึ กหลังสอน พบว่า เมื่ อนักเรี ยนศึ กษา เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต สามารถจัด องค์ค วามรู ้ แ ละน าเสนอผลงานได้ดี ข้ ึ น ถ้า ยัง ไม่ เ ข้า ใจในบางเรื่ อ งของ
การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของสิ่ งมี ชีวิตก็จะดูสื่อที่มีครู ครู หูหนวกอธิ บาย เมื่อดาเนิ นการทดลอง
นักเรี ยนสามารถใช้เหตุและผลแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีความตระหนักว่าเมื่อสิ่ งมีชีวิตเก่า
ตายก็จะมีส่ิ งมีชีวิตใหม่เกิ ดขึ้นแทนที่ แนวทางแก้ไข คือ ผูว้ ิจยั อธิ บายว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่
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เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และให้นกั เรี ยนทดลองปลูกต้นไม้
ในกระถางไม่รดน้ า เมื่อต้นไม้ตายแล้วตั้งทิ้งไว้ที่เดิมก็จะมีหญ้าขึ้นมาแทนที่ตน้ ไม้ที่ตาย อาจเป็ น
เพราะว่าท่าภาษามือที่ดาเนิ นการถ่ายทานั้นไม่ค่อยชัดเจน จึงอธิบายครู หูหนวกให้เข้าใจ ซักถามจน
แน่ใจว่าครู หูหนวกเข้าใจชัดเจนในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ จึงทาการถ่าย VDO เพื่อนาไป
ลง VCD ใหม่ จากการสังเกตพบว่า นักเรี ยนสามารถสรุ ปและมีผลงานดีข้ ึน นักเรี ยนให้ความสนใจ
สงสัย ในเรื่ องของการงอกของต้นไม้ที่ข้ ึนใหม่ ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มเติมในเรื่ องของการพา เช่ น นกกิ น
มะระขี้นก แล้วบินมาเกาะต้นไม้ถ่ายมูลออกมาจะมีเมล็ดมะระอยู่จึงทาให้เกิดการงอก นักเรี ยน
ร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น นาผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเล่าให้นกั เรี ยนฟัง ทาให้นกั เรี ยน
สนใจมาก
2.8 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 2 ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน หน่วยย่อยที่ 1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สาระสาคัญของเรื่ องนี้ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
และมีใช้ไปตลอด รวมถึงการที่เกิดใหม่ทดแทนและรักษาให้คงอยูไ่ ด้ จากการดาเนินกิจกรรมและ
การบันทึกหลังสอน พบว่า นักเรี ยนยังขาดความรับผิดชอบในเรื่ องของการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ เพราะเด็กหูหนวกส่ วนใหญ่ได้รับมากกว่าการให้ เมื่อศึกษาเรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมนักเรี ยนได้ระดมความคิด มีการอภิปรายร่ วมกันว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอะไร ประกอบ
ไปด้วยอะไร และได้ลงความเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติมีที่ใช้แล้วหมดไป ที่ใช้แล้วไม่หมด และ
เมื่อใช้แล้วสามารถทาให้เกิดทดแทนได้ นักเรี ยนสามารถนาเสนอผลงานและยกตัวอย่างได้อย่างมี
เหตุผล แนวทางแก้ไข คือ ครู จดั เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสานึก
ที่ดีในการดูแลสิ่ งแวดล้อม โดยสอดแทรกความเป็ นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้นักเรี ยนอยู่รวมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยจัดเป็ นสถานการณ์จาลองในบริ เวณโรงเรี ยน เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ที่ ค งทน จากการสั ง เกตพบว่ า นัก เรี ย นมี ค วามรั ก ในสภาพแวดล้อ มรอบตัว โดยสั ง เกตจาก
การช่วยกันปลูกต้นไม้บริ เวณหอนอน โดยที่ครู ประจาเรื อนนอนไม่ได้บอก
2.9 ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 2 ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน หน่วยย่อยที่ 2
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สาระสาคัญของเรื่ องนี้ คือ ปั จจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิต สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะที่อยูอ่ าศัย เช่น บ้านในเขตหนาว หรื อเขตร้อนชื้น
ความสาคัญต่อความเจริ ญและการพัฒนาประเทศ การมีอิทธิ พลต่อการตั้งถิ่นฐาน มีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ ให้ประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ จากการดาเนินกิจกรรม
และการบันทึกหลังสอน พบว่า เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาเรื่ อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวดล้อม นักเรี ยนสามารถจัดองค์ความรู ้ ในเรื่ องของความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมได้ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง นักเรี ยนเริ่ มมองเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
ใกล้ตวั และแหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน เช่ น แหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยนเป็ นผูน้ าด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวงชี วิตของกบ ปลา ไก่ หมู ต้นข้าว แม้แต่สัตว์เล็ก ๆ
ในนาข้า ว ทั้ง ยัง ตระหนัก ว่า ถ้า ไม่ มีสิ่งแวดล้อ มที่ ดี การด ารงชี วิตก็จ ะไม่ ดี ตามไปด้ว ย เพราะ
สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยู่และมีคุณค่าทางจิตใจ อีกทั้งยังให้ความรู ้และความรู ้สึกที่ดี
แก่ นัก เรี ย นด้ว ย แนวทางแก้ไ ข คื อ อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของประโยชน์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ
การอนุรักษ์ และสิ่ งมีชีวิตก็ตอ้ งพึ่งพาสิ่ งไม่มีชีวิต อาจใช้เป็ นแหล่งที่อยู่ เป็ นแหล่งอาหารหรื ออื่น ๆ
จากการสังเกตพบว่า นักเรี ยนมีความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ท้ งั จากหลักสู ตรสถานศึกษา และผูร้ ู ้ที่มา
ให้ความรู ้ กบั นักเรี ยน นักเรี ยนให้ความสนใจซักถามข้อมูลต่างๆ ในเรื่ องของความเป็ นอยู่อย่าง
พอเพียง เช่น ทาอย่างไรจะได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด และทาอย่างไรจึงจะ
อนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีที่สุด และที่สาคัญนักเรี ยนรู ้ว่าสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งไม่มีชีวิต ต้องมีความสัมพันธ์
กันและจะขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไม่ได้ และครู หูหนวกจะเป็ นสื่ อและผูถ้ ่ายทอดความรู ้ได้ดี
2.10 ผลการจัดการเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 2 ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน หน่วยย่อยที่ 3
การใช้ประโยชน์และปั ญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สาระสาคัญของเรื่ องนี้ คือ
ทรัพยากรน้ า ปั ญหา การป้ องกันและแก้ไขทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ปั ญหาการป้ องกันและแก้ไข
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ปั ญหาการป้ องกันและแก้ไขทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรป่ าไม้
ปั ญ หาการป้ องกัน และแก้ไ ขทรั พ ยากรป่ าไม้ ทรั พ ยากรสั ต ว์ป่ า ปั ญ หาการป้ องกัน และแก้ไ ข
ทรัพยากรสัตว์ป่า จากการดาเนิ นกิจกรรมและการบันทึกหลังสอน พบว่า เมื่อศึกษาถึงการใช้
ประโยชน์ แ ละปั ญ หาจากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละหลัง จากการเข้า ค่า ยวิท ยาศาสตร์ ที่เ ขาใหญ่
นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เพิ่มความรั กในสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนมากยิ่งขึ้น
มีความรู ้ในเรื่ องของทรัพยากรต่าง ๆ คือ ช่วยกับเก็บกวาดรอบบริ เวณโรงเรี ยนโดยที่ครู ไม่ตอ้ งบอก
พบเห็นสิ่ งสกปรกก็จะเก็บให้เรี ยบร้อย ทั้งยังตระหนักถึงชีวิตที่ตอ้ งการความคุม้ ครองดูแล เข้าใจ
ปั ญหาของการอนุ รัก ษ์ว่า ทาไมต้องอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ เห็ น คุ ณ ค่า มี วิธีแ ก้ปัญหาและ
แนวทางป้ องกัน ตามศัก ยภาพของแต่ ล ะคน สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ใ น
ชี วิตประจาวันในเรื่ องของการแก้ปัญหา จัดองค์ความรู ้ ในเรื่ องของทรั พยากร และนาเสนอได้ดี
ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้เป็ นแนวทางได้การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมให้
คงอยู่และยัง่ ยืนต่อไป จึ งมี ขอ้ เสนอแนะ คือ เมื่อนักเรี ยนเห็ นคุณค่าของการอนุ รักษ์ทรั พยากร
ธรรมชาติแล้วครู ควรเพิ่มรายละเอียด ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสาธารณะ เพื่อนักเรี ยนจะ
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ได้เป็ นต้นแบบของนักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการได้ยินที่ดีต่อไป จากการสังเกตพบว่านักเรี ยนมี
ความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ท้ งั จากหลักสู ตรสถานศึกษา และผูร้ ู ้ที่มาให้ความรู ้กบั นักเรี ยน นักเรี ยนให้
ความสนใจซักถามข้อมูลต่างๆ ในเรื่ องของความเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง เช่น ทาอย่างไรปั ญหาจากการ
ตัดไม้ทาลายป่ าจึงจะไม่มี อยากให้มีนกเงือกบินแถวจังหวัดนครปฐม
2.11 การประเมิ น ผลหลัง การใช้ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการทดสอบหลังการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่ งนักเรี ยนทา
คะแนนหลังเรี ยนได้สูงกว่าก่อนเรี ยน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยน
จากการประเมินผลหลังใช้หลังสู ตรสถานศึกษา นักเรี ยนสามารถทาคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
แต่ละแผนคิดเป็ นร้อยละ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ แผนที่ 6 เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 91.43 แผนที่ 7 เรื่ อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ร้อยละ 88.57 แผนที่ 8 เรื่ อง การใช้ประโยชน์และปั ญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ร้อยละ 87.14 แผนที่ 5 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต ร้อยละ 85.71 แผนที่ 3 เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ร้อยละ 80.71 แผนที่ 1 และ 4 เรื่ อง ความ
หลากหลายในระบบนิ เวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ ร้อยละ 79.29 และแผนที่ 2 เรื่ อง สภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ ร้ อยละ 77.86 จากการสังเกตในการทดลองใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ขั้นตอนนี้ พบว่า นักเรี ยนสามารถทา
กิจกรรมในใบงานได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมใน
ใบงานแต่ละแผนการสอนได้เป็ นอย่างดี มีนักเรี ยนส่ วนน้อยที่ทากิ จกรรมตามใบงานของแต่ละ
แผนการสอน ไม่เสร็ จตามเวลาที่กาหนด อาจเป็ นเพราะว่านักเรี ยนเรี ยนรู ้ได้ชา้ ผูว้ ิจยั จึงจัดชัง่ โมง
เสริ มให้โดยใช้ช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยนอธิบายและให้ดู VCD แล้วให้นกั เรี ยนทาตามใบงานของแต่ละ
แผนการสอนซึ่งนักเรี ยนก็สามารถทาได้
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ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม (Field Tryout)
ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อประกอบหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาทดลองใช้
เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวัด นครปฐม อ าเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน ได้ค่ า
ประสิ ทธิภาพ 82.26/85.72 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 (รายละเอียดตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพ E1/ E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout)
รายการ
กระบวนการหาประสิ ทธิภาพ E1
แบบภาคสนาม (Field Tryout)
ผลลัพธ์การหาประสิ ทธิภาพ E2
แบบภาคสนาม (Field Tryout)

จานวน
นักเรี ยน

คะแนน
เต็ม



S.D.

ประสิ ทธิภาพ

14

60

49.36

3.79

82.26

14

40

34.29

3.00

85.72

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
การประเมินผลและการปรับปรุ งหลักสู ตรโดยประเมินผลงานนักเรี ยน ผลการเรี ยนรู ้
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การนาเสนอ และความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผลการประเมินและปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัด
นครปฐม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินและปรับปรุ งแก้ไขการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สาหรั บ นัก เรี ย นที่ มีค วามบกพร่ องทางการได้ยิน
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยการประเมินผลนั้นดาเนินการ 2 ระยะ คือ 1) การประเมิน
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยการทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลัง การใช้
หลักสู ตรสถานศึ กษา การสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยน การประเมิ น ความสามารถด้าน
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ผลงานนักเรี ยน การประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) การปรับปรุ งเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนให้มี
ความสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การทดสอบก่ อ นการใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยผูว้ ิจยั
เป็ นผูด้ าเนินการทดสอบจากข้อสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม จานวน
40 ข้อ พบว่า ก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย (  = 13.14, S.D. = 4.67) ดังตารางที่ 32 (รายละเอียด
ภาคผนวก จ)
และหลังการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม โดยใช้แบบทดสอบด้านความรู ้ความเข้าใจหลังเรี ยน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจานวน
40 ข้อ พบว่า หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย (  = 34.29, S.D. = 4.78) ดังตารางที่ 33 (รายละเอียด
ภาคผนวก จ)
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ อง สิ่ ง มี ชีวิ ตและสิ่ ง แวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สาหรั บนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ทั้ง 8 แผน (รายละเอียดตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
แผนที่
1. ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2. สภาแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ
4. ดุลยภาพของระบบนิเวศ
5. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7. ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
8. การใช้ประโยชน์และปั ญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
รวม

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน


SD

ลาดับ
ที่

หลังเรียน


SD

ลาดั
บที่

5
5
5

1.86
1.79
1.64

0.66
0.70
0.63

1
2
4

4.00
4.14
4.29

0.55
0.66
0.61

8
7
4

5
5
5
5

1.57
1.71
1.57
1.50

0.51
0.61
0.51
0.52

5
3
5
7

4.21
4.29
4.50
4.50

0.80
0.61
0.52
0.52

6
4
1
1

5

1.50

0.52

7

4.36

0.50

3

13.14

4.67

34.29

4.78
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จากตารางที่ 20 พบว่าก่ อนเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนรวม (  = 13.14, S.D. = 4.67) มากที่สุดได้แก่ แผนที่ 1 (  = 1.86, S.D. = 0.66) รองลงมา
ได้แก่ แผนที่ 2 (  = 1.79, S.D. = 0.70) แผนที่ 5 (  = 1.71, S.D. = 0.61) แผนที่ 3 (  = 1.64,
S.D. = 0.63) แผนที่ 4, 6 (  = 1.57, S.D. = 0.51) และแผนที่ 7, 8 (  = 1.50, S.D. = 0.52) และ
หลังเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรวม (  = 34.29, S.D. =
4.78) มากที่สุด ได้แก่ แผนที่ 6, 7 (  = 4.50, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ แผนที่ 8 (  = 4.36,
S.D. = 0.50) แผนที่ 3, 5 (  = 4.29, S.D. = 0.61) แผนที่ 4 (  = 4.21, S.D. = 0.80) แผนที่ 2 (  =
4.14, S.D. = 0.66) และแผนที่ 1 (  = 4.00, S.D. = 0.55)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ อง สิ่ ง มี ชีวิ ตและสิ่ ง แวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สาหรั บนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน ทั้ง 8 แผน มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่ งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่ อนเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ซึ่ งจะเห็นได้ว่าแผนที่ 1 ก่อนเรี ยน เรื่ องความ
หลากหลายในระบบนิ เวศ ได้ลาดับที่ 1 แต่หลังเรี ยนได้ลาดับที่ 8 และ แผนที่ 7 ก่อนเรี ยน เรื่ อง
ความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ลาดับที่ 7 และหลังเรี ยนได้ลาดับที่ 1
ซึ่ งต่างกันมาก อาจเป็ นเพราะก่อนเรี ยนนักเรี ยนยังไม่ทราบเรื่ องราวต่างๆ จึงเกิ ดการคาดเดา
แบบทดสอบ แต่ถึงจะแตกต่างกันหลังเรี ยนก็สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างเห็นได้ชดั (รายละเอียดตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 แสดงค่าคะแนนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
การทดสอบ

คะแนนเต็ม



SD

ร้อยละ

t

p

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

40
40

13.14
34.29

4.67
4.78

32.86
85.72

23.16

0.00

จากตารางที่ 21 พบว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (  = 13.14, S.D. = 4.67)
คิดเป็ นร้อยละ 32.86 และหลังเรี ยน (  = 34.29, S.D. = 4.78) คิดเป็ นร้อยละ 85.72 และผูว้ ิจยั ได้
นามาทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ dependent เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา สรุ ปผลการวิเคราะห์ (รายละเอียดภาคผนวก ง) ค่า t-test เท่ากับ 23.16 และจากตารางที่ 32
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา (รายละเอียดภาคผนวก จ) และจาก
ตารางที่ 33 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา (รายละเอียดภาคผนวก จ)
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พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
ผลการประเมินผลงานของนักเรียน
ผูว้ ิจยั ได้นาผลงานของนักเรี ยนที่ทาขึ้นจากการเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 22 สรุ ปผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน ทั้ง 8 แผน

แผนที่

ความ
ถูกต้อง
ของ
เนื้อหา
(4 คะแนน)

ความคิด
รวบยอด
หรื อ
ผังมโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ฯ
(4 คะแนน)

1

3.00

3.00

3.50

3.60

4.00

2

3.00

3.00

3.50

3.40

4.00

3

3.00
3.00

3.00
3.00

3.60
3.50

3.40
3.50

4.00
4.00

3.00

3.00

3.40

3.30

6

3.00

3.00

3.40

7

3.00

3.00

8

3.00

รวม



S.D.

ระดับ ลาดับ
คุณภาพ ที่

3.42 0.43 ดีมาก
3.38 0.41 ดี

1
4
5

4.00

3.40 0.42 ดีมาก
3.40 0.42 ดีมาก
3.34 0.41 ดี

3.40

4.00

3.36 0.41

3.50

3.60

4.00

3.00

3.50

3.60

4.00

3.42 0.43 ดีมาก
3.42 0.43 ดีมาก

24.00

24.00

27.90

27.80

32.00

3.39 0.42



3.00

3.00

3.49

3.48

4.00

3.39

S.D.

0.00

0.00

0.06

0.12

0.00

0.04

ลาดับ
ที่

4

4

2

3

1

4
5

ดี

ดี

6

8
7
1
1
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จากตารางที่ 22 สรุ ปผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน ทั้ง 8 แผน อยูใ่ น
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวม (  = 3.39, S.D. = 0.42) แผนที่มีค่ามากที่สุด คือ แผนที่ 1, 7 และ 8
พบว่า มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าคะแนนโดยรวม (  = 3.42, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ
แผนที่ 3 (  = 3.4, S.D. = 0.42) แผนที่ 4 (  = 3.4, S.D. = 0.41) แผนที่ 2 (  = 3.38, S.D. = 0.41)
แผนที่ 6 (  = 3.36, S.D. = 0.41) และแผนที่ 5 (  = 3.34, S.D. = 0.41) ตามลาดับ ซึ่งนักเรี ยน
ทาผลงานในภาพรวม (  = 3.39, S.D. = 0.04) และสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้เป็ นอันดับแรก
(  = 4.00, S.D. = 0) รองลงมา คือการนาเสนอ (  = 3.49, S.D. = 0.06) การยอมรับผลงาน (  =
3.48, S.D. = 0.12) และความถูกต้องของเนื้ อหาและความคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์ (  = 3.00,
S.D. = 0) ตามลาดับ (รายละเอียดตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ทั้ง 8 แผน
แผนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม


S.D.
ลาดับที่

การใช้
เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง
มีเหตุและผล
(4 คะแนน)

การเก็บรักษา
อุปกรณ์
(4 คะแนน)

เวลาทีป่ ฏิบตั ิ
การทดลอง
(4 คะแนน)

3.29
3.50
3.43
3.43
3.64
3.64
3.64
3.57
28.14
3.52
0.13
3

3.50
3.43
3.57
3.43
3.43
3.71
3.79
3.64
28.50
3.56
0.14
2

3.71
3.64
3.71
3.64
3.64
3.86
3.93
3.93
30.06
3.76
0.13
1

3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.50
27.30
3.41
0.04
4



S.D.

3.48
3.49
3.53
3.48
3.53
3.65
3.69
3.66
3.56
3.56
0.05

0.18
0.11
0.14
0.11
0.13
0.19
0.23
0.19
0.16

ระดับ
คุณภาพ

ลาดับ
ที่

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

7
6
4
7
4
3
1
2

จากตารางที่ 23 สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงานทั้ง 8 แผน อยูใ่ น
ระดับดีมาก มีค่ารวม (  = 3.56, S.D. = 0.16) แผนที่มีค่ามากที่สุด คือ แผนที่ 7 (  = 3.69, S.D. =
0.22) รองลงมาคือ แผนที่ 8 (  = 3.66, S.D. = 0.18) แผนที่ 6 (  = 3.65, S.D. = 0.19) แผนที่ 5
และ 3 (  = 3.52, S.D. = 0.13) แผนที่ 2 (  = 3.49, S.D. = 0.10) และแผนที่ 1 และ 4 (  = 3.47,
S.D. = 0.11) ตามลาดับ ซึ่งนักเรี ยนมีความสามารถรวม (  = 3.56, S.D. = 0.05) และเก็บรักษา
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อุปกรณ์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 3.76, S.D. = 0.13) รองลงมา คือ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผล
(  = 3.56, S.D. = 0.14) การใช้เครื่ องมือ (  = 3.52, S.D. = 0.13) และ เวลาที่ปฏิบตั ิการทดลอง
(  = 3.41, S.D. = 0.04) ตามลาดับ (รายละเอียดตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 แผน

แผนที่

ให้ความ
ร่ วมมือ

การมี
เหตุผล

มีความคิด มีความ
มี
ริ เริ่ ม
รอบรู้ คุณธรรม
(4 คะแนน) (4 คะแนน) สร้างสรรค์ (4 คะแนน) (4 คะแนน)

ระดับ ลาดับ
ที่
 S.D. คุณภาพ

(4 คะแนน)

1
2
3
4
5
6

3.50
3.57
3.71
3.64
3.50

3.21
3.43
3.50
3.43
3.50

3.60
3.60
3.80
3.70
3.60

3.20
3.40
3.40
3.20
3.20

3.64
3.64
3.64
3.64
3.64

3.43
3.53
3.61
3.52
3.49

3.71

3.50

3.80

3.20

3.64

3.57 0.23

7

3.64
3.71
28.98
3.62
0.09
3

3.50
3.50
27.57
3.45
0.10
4

3.70
3.70
29.50
3.69
0.08
1

3.20
3.20
26.00
3.25
0.09
5

3.64
3.64
29.12
3.64
0.00
2

3.54 0.20
3.55 0.21
3.53 0.19
3.53
0.04

8
รวม


S.D.
ลาดับ
ที่

0.21
0.11
0.16
0.21
0.17

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

8
5
1
6
7

ดีมาก

4
3

ดีมาก

2

จากตารางที่ 24 สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 8 แผน อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่ารวม (  = 3.53, S.D. = 0.19) แผนที่มีค่ามากที่สุด คือ
แผนที่ 3 (  = 3.61, S.D. = 0.16) รองลงมาคือ แผนที่ 6 (  = 3.57, S.D. = 0.23) แผนที่ 8 (  =
3.55, S.D. = 0.21) แผนที่ 7 (  = 3.53, S.D. = 0.20) แผนที่ 2 (  = 3.52, S.D. = 0.10) แผนที่ 4
(  = 3.52, S.D. = 0.20) แผนที่ 5 (  = 3.48, S.D. = 0.17) และแผนที่ 1 (  = 3.43, S.D. = 0.21)
ตามลาดับ ซึ่งนักเรี ยนมีความสามารถรวม (  = 3.53, S.D. = 0.04) และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ได้เป็ นอันดับแรก (  = 3.69, S.D. = 0.08) รองลงมาคือ มีคุณธรรม (  = 3.64, S.D. = 0) ให้ความ
ร่ วมมือ (  = 3.62, S.D. = 0.09) มีเหตุผล (  = 3.45, S.D. = 0.10) และเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิการทดลอง
(  = 3.25, S.D. = 0.09) ตามลาดับ (รายละเอียดตารางที่ 55-62 ภาคผนวก จ)
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ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเมื่อได้ เรี ยนหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้ อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสอบถามความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนจากหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 14 คน โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก 1) ความคิดเห็นหลังจากที่นกั เรี ยนได้ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
และสิ่ ง แวดล้อ มตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน
จานวน 15 ข้อ 2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสอบถาม
ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
ข้ อ

ความคิดเห็น



S.D. ความหมาย ลาดับที่

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1

3

การนาเสนอเนื้อหา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ง่ายต่อการเข้าใจ
ภาษาที่ใช้ในเรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ง่ายต่อ
การเข้าใจ
การจัดวางองค์ประกอบของบทเรี ยนได้อย่างเหมาะสม

4

ตัวอักษรมีความชัดเจนและเหมาะสม

4.93

0.27

มากที่สุด

1

5

ภาษามือที่ครู ใช้เหมาะสมกับบทเรี ยน

4.79

0.43

มากที่สุด

3

6

ความถูกต้องของภาษา

4.86

0.36

มากที่สุด

2

4.75

0.46

มากที่สุด

อันดับ 2

2

รวม

4.79

0.58

มากที่สุด

3

4.63

0.49

มากที่สุด

5

4.50

0.65

มากที่สุด

6
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
ข้ อ

ความคิดเห็น



S.D. ความหมาย ลาดับที่

ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
7

นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

5.00

0.00

มากที่สุด

1

8

นักเรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ยตัวเอง

9
10
11
12

สื่ อมีการตอบสนองความต้องของนักเรี ยน
นักเรี ยนพอใจต่อการตอบสนองที่รวดเร็ วของสื่ อ
นักเรี ยนรู้วธิ ี การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล
แบบฝึ กหัดน่าสนใจและติดตาม

4.93
5.00
5.00
4.93

0.27
0.00
0.00
0.27

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
1
1
5

5.00

0.00

มากที่สุด

1

4.98
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับ

0.09

มากที่สุด

อันดับ 1

4.5

0.76

มากที่สุด

3

4.57

0.51

มากที่สุด

2

4.79

0.43

มากที่สุด

1

รวม

4.62

0.57

มากที่สุด

อันดับ 3

รวมทั้ง 3 ด้าน

4.81

0.33

มากที่สุด

รวม
13
14
15

นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากการรู้ผลคาตอบด้วย
ตนเองได้ทนั ที
นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
เหตุและผลในการแก้ปัญหาได้ในชีวิตประจาวัน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง

จากตารางที่ 25 ผลการสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสู ตร
สถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า มีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูใ่ นระดับ
เห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ด้า นบรรยากาศการเรี ย นรู ้ เ ป็ นอัน ดับ ที่ 1
(  = 4.98, S.D. = 0.09) และพบว่า นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน สื่ อมีการตอบสนอง
ความต้องการของนัก เรี ย น นัก เรี ย นพอใจต่ อการตอบสนองที่ รวดเร็ ว ของสื่ อ และแบบฝึ กหัด
น่าสนใจติดตาม (  = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ นักเรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ย
ตัวเอง และนักเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล(  = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (  = 4.75, S.D. = 0.46) และพบว่า ตัวอักษรมีความชัดเจนและเหมาะสมเป็ น
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อับดับแรก (  = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ ความถูกต้องของภาษา (  = 4.86, S.D. = 0.36)
การนาเสนอเนื้ อหา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ง่ายต่อการเข้าใจ และ ภาษามือที่ครู ใช้เหมาะสมกับบทเรี ยน (  = 4.79, S.D. = 0.43) ภาษาที่ใช้ใน
เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ง่ายต่อการเข้าใจ
(  = 4.63, S.D. = 0.49) และการจัดวางองค์ประกอบของบทเรี ยนได้อย่างเหมาะสม (  = 4.50,
S.D. = 0.65) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (  = 4.62, S.D. = 0.57) พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะใน
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นอันดับแรก (  = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมา นักเรี ยนปฏิบตั ิตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาได้ในชีวิตประจาวัน (  = 4.57,
S.D. = 0.51) และนักเรี ยนได้รับประโยชน์จากการรู ้ผลคาตอบด้วยตนเองได้ทนั ที (  = 4.50,
S.D. = 0.76) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการจัดกิจกรรมเรี ยนการสอน
โดยพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาต่อไปในหัวข้ออื่นๆ ต่อไปเพราะทาให้สนุก จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 85.71 ไม่น่าเบื่อและเสนอแนะว่าควรให้จดั ทาผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ให้มีการสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตเพิ่มเติมในขณะเรี ยน จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 92.86 (รายละเอียดตารางที่ 64 ภาคผนวก จ)
การปรับปรุงหลักสู ตรสถานศึกษาให้ มีความสมบูรณ์
หลังจากผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐมแล้ว พบข้อควรปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนในครั้งต่อๆ ไป ดังนี้ คือ ครู ควรอธิ บายใบความรู ้และใบงานให้ครู หูหนวกเข้าใจ เพราะ
ครู หูหนวกจะเป็ นผูส้ ื่ อสารและตัวกลางที่ดี สามารถถ่ายทอดการรับรู ้ และความรู ้ที่ครู ตอ้ งการจะให้
นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการได้ยนิ ได้อย่างดีเยีย่ ม อาจจัดทาเป็ น VCD โดยแทรกรวมกับเนื้ อหา เพื่อ
ความเข้าใจที่คงทนมากขึ้นของนักเรี ยน และในการจัดการเรี ยนการสอน ควรนานักเรี ยนเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรี ยนตระหนัก มี ความรั กและหวงแหนในธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัว และ
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ยงั่ ยืนต่อไป อีกทั้งยังสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวันอีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development : R & D) ได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั
และพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การทดลองใช้
หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและการปรับปรุ ง โดยสรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผลดังนี้
สรุปผลการวิจยั
จากการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ พบว่า
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครองและนักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งการที่จะให้มีการพัฒนาหลักสู ตร ด้านลักษณะของ
หลัก สู ตรโดยให้มี ลกั ษณะที่ มี ภ าพเคลื่ อนไหว มี ภ าพประกอบ มี ภ าษามื อ และมี สีสัน สวยงาม
ร้อยละ 100.00 ด้านเนื้ อหา ให้มีเรื่ องแหล่งที่อยู่ของสิ่ งมีชีวิต ระบบนิ เวศในท้องถิ่น ระบบนิ เวศ
ชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต การหมุนเวียนของสารในระบบนิ เวศ ระบบนิ เวศแบบ
ยัง่ ยืน ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และการมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100.00
ความต้องการด้านการจัดการเรี ยนให้เป็ นในลักษณะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และสอนแบบให้นัก เรี ย นแก้ปั ญหาโดยใช้เหตุ แ ละผล ร้ อ ยละ 100.00 ด้า นการวัด และ
ประเมินผล ต้องการประเมินเป็ นรายบุคคล ประเมินตามชิ้ นงานที่ส่ง ประเมินจากแบบทดสอบ
ร้ อยละ 100.00 และมี ขอ้ เสนอแนะว่าควรให้มีความสอดคล้องกับชี วิตประจาวันของนักเรี ยน
เพราะโรงเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินยังไม่มีหลักสู ตรของตนเองในการที่จะพัฒนาให้
นักเรี ยนมี ความสามารถในการพึ่งตนเอง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ สุข รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชี พเลี้ ย งตนเองด้ว ยความพอเพียง โดยพยายามปลูก ฝั งให้นัก เรี ย นเห็ น คุ ณค่าและ
ความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติ ที่มีในสิ่ งแวดล้อมที่ ตนเองอยู่ รวมถึงทรั พยากรป่ าไม้และ
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สัตว์ป่า จึงได้จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยนาข้อมูลมาใช้
ในหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งยังให้นักเรี ยนได้ประสบการณ์ตรง
และมีความรู ้ ที่คงทน มีความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในระหว่างการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง (2551 : 7) ในเรื่ องของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อที่ 5 คือ อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ผลการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า หลักสู ตรประกอบด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้ 1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสัยทัศน์ 4) ผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง 5) สาระ
การเรี ยนรู ้ 6) คาอธิ บายรายวิชา 7) โครงสร้างหลักสู ตร/เวลาเรี ยน 8) แนวทางการดาเนิ นการจัด
การเรี ยนรู ้ 9) สื่ อและนวัตกรรม และ 10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 8 แผน แบ่งเป็ น 2 หัวข้อ
คือ 1) ระบบนิเวศ แบ่งได้ 5 แผน ดังนี้ แผนที่ 1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ แผนที่ 2 สภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ แผนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ
แผนที่ 4 ดุลยภาพของระบบนิ เวศ แผนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต 2) ระบบนิเวศ
แบบยัง่ ยืน แผนที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แผนที่ 7 ความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และแผนที่ 8 การใช้ประโยชน์และปั ญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และ11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งหลักสู ตรมีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
การทดลองใช้ห ลัก สู ต รฉบับ ร่ า ง ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สู ต ร คื อ การหา
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout) กับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละ 1 คน รวมจานวน 3 คน ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 73.89/79.17 และพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ อง
อยูจ่ ึงนามาปรับปรุ งแก้ไขแล้วจึงนามาหาประสิ ทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่ม (Small Group Tryout) กับ
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน รวม 9 คน โดยได้ค่าประสิ ทธิภาพ
75.37 / 83.89 พบว่ามีขอ้ บกพร่ องเล็กน้อย จึงนามาปรับปรุ งแก้ไขครั้งที่ 2 ให้มีความเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
3. ผลการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึ กษาเรื่ องสิ่ ง มี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ผูว้ ิจยั ได้นาหลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4/1 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวัดนครปฐม อาเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2552 จานวน 14 คน ใช้เวลา 24 ชัว่ โมง ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเป็ น
ส่ ว นใหญ่ โดยให้ นัก เรี ย นรู ้ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มใกล้ต ัว เช่ น นาข้า ว กบ ปลา เห็ ด ฯลฯ
ฝึ กกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผลและสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้นา
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สื่ อที่ประกอบหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
นาสื่ อประกอบหลักสู ตรมาใช้เ พื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม จานวน 14 คน โดยได้ค่าประสิ ทธิภาพ 82.26/85.72 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80 พบว่า นักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ น สนใจในการเรี ยนรู ้ ร่ว มมื อใน
ทุกกิจกรรมและนาเสนอผลงานได้ดี
4. ผลการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า
1) ผลการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ก่อนเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรวม (  = 13.14, S.D. = 4.67) และหลังเรี ยนด้วยหลักสู ตร
สถานศึกษา นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรวม (  = 34.29, S.D. = 4.78) จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นด้ว ยหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นด้ว ยหลัก สู ต ร
สถานศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงส่ งผลให้หลักสู ตรสถานศึกษาที่พฒั นาแล้วนี้
นาไปใช้สอนนักเรี ยนได้ 2) ความสามารถด้านการผลิตผลงานทั้ง 8 แผน (  = 3.39, S.D. = 0.42)
ความสามารถในปฏิบตั ิงานทั้ง 8 แผน (  = 3.56, S.D. = 0.16) ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (  = 3.53, S.D. = 0.19) ซึ่งอยูใ่ นระดับดีมาก และ 3) ความคิดเห็นต่อหลักสู ตร
หลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ด้านกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ (  = 4.75, S.D. = 0.46) ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (  = 4.98, S.D. = 0.09) และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ (  = 4.62, S.D. = 0.57) ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ กษา เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิต และสิ่ งแวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการจากนักการศึกษา เช่น วิชยั วงษ์ใหญ่ (2533 : 60-65) สงัด
อุทรานันท์ (2532 : 38-42) ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 28) และทาบา (Taba 1962 : 68) ซึ่งผูว้ ิจยั
ได้นามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนการในการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอน จากการดาเนิ นงานตามขั้นตอน
ที่กาหนด และกระบวนการวิจยั ที่ถูกต้อง ทาให้กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นไปอย่างถูกต้อง
มีระเบียบแบบแผนที่ชดั เจน ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
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1. จากผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล พื้ น ฐาน พบว่ า ผู ้บ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ศึกษานิ เทศก์ ครู ผูส้ อน ผูป้ กครองและนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ตอ้ งการที่ จะให้มีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาเรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ และให้มีสีสันสวยงาม ดาเนิ นการเนื้ อการสาระการเรี ยนรู ้ มีกิจกรรมเป็ น
กระบวนการกลุ่มเพื่อให้นกั เรี ยนได้ระดมความคิดในเรื่ องของการแก้ปัญหาตามทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และนาแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีการประเมินผลตามชิ้นงาน และ
แบบทดสอบ
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ปั จจุบนั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ได้รับ
มากกว่าการให้ ไม่เข้าใจในเรื่ องของการดารงชีวิต ความเป็ นอยู่ในสังคม จึงจาเป็ นที่จะต้องสร้าง
องค์ความรู ้ ความพอเพียง ที่เป็ นรากฐานของชี วิต เพื่อเป็ นแนวทางให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน สามารถที่จะดารงอยู่ได้ในสังคมและนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในชี วิต
ประจาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละคน และเพื่อให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
มีหลักสู ตรเป็ นของตนเอง ให้นกั เรี ยนรู ้จกั สิ่ งแวดล้อมทั้งปลูกฝังให้มีความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติ
เกิ ดความหวงแหนที่จะอนุ รักษ์ให้ลูกหลานต่อไป
ซึ่ งสอดคล้องกับ ไพโรจน์ เนี ยมนาค
เนาวรัตน์ บุตรพลอย และบูรพา นิ ธากร (2543 : 80) ที่ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การศึกษาและ
พัฒนางานช่ างฝี มื อภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแบบเศรษฐกิ จพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ : กรณี ศึกษาจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพช่างฝี มือ
มีวิถีชีวิตและแนวทางประกอบวิชาชีพสอดคล้องกันกับแนวพระราชดาริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตสานึ กที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยึดทางสายกลางในการดารงชีวิต มีการช่วยเหลือร่ วมมือ
กันทาเพื่อชาติพน้ วิกฤต และยังสอดคล้องกับกันตยา มานะกุล (2550 : 76) ที่ได้พฒั นาคุณภาพ
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณี ศึกษาชุมชนบ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลสันทราย
อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบว่า หลังเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมโครงการ มีคะแนนจากการทา
แบบทดสอบ ด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เพิ่มร้อยละ 81.00 ด้านการกินอาหารถูกต้อง
ครบถ้วน เพิ่มร้อยละ 77.90 ด้านครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์
หลังเรี ยน พบว่า มี ความเข้าใจถูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการกิ นอาหารให้ถูกต้อง
ครบถ้ว น การสร้ า งครอบครั ว ให้ อ บอุ่ น ตลอดจนการน าเอาหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ใ น
ชี วิตประจาวันได้ดีข้ ึน แสดงให้เห็ นว่า โครงการการพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุ มชนบ้านจอมจันทร์ ได้
และมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลาง (2551 : 7) ในเรื่ องของ
การอยู่อย่างพอเพียง ด้านผลการเรี ยนรู ้หลังใช้หลักสู ตรสู งกว่าก่อนใช้หลักสู ตร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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2. จากผลการวิ จ ัย หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า ได้ดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ ศึกษาไว้ โดยกาหนดเป็ นโครงร่ างหลักสู ตรและแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) ความสาคัญ 3) วิสยั ทัศน์ 4) ผลการเรี ยนที่คาดหวัง 5) คาอธิบาย
รายวิชา 6) โครงสร้างหลักสู ตร 7) เวลาเรี ยน 8) แนวการจัดการเรี ยนรู ้ 9) สื่ อและนวัตกรรม
10) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 11) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีความครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูว้ ิจยั ได้
สอดแทรกภาษามื อโดยครู หู ห นวก ทั้งยังให้นัก เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อหา ในรู ปของ VCD ซึ่ งได้
ค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อขั้นเดี่ยว และขั้นกลุ่ม เท่ากับ 73.89/79.17 และ 75.37/83.89 ตามลาดับ ซึ่ ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งตั้งไว้คือ 60/60 และ 70/70 ตามลาดับ และสอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์
(2532 : 246-247) ความว่า วัตถุประสงค์การทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความตระหนักทางด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ตามสิ่ งแวดล้อมที่ตนเอง
อยูโ่ ดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และสอดคล้องกับ ธารง บัวศรี (2542 : 164-169) ความว่า
จุ ด หมายของหลัก สู ต รหมายถึ ง ผลหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ต ้อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ผูเ้ รี ย นต้อ ง
สอดคล้องกับอุดมการณ์ และส่ งเสริ มค่านิ ยมของสังคม การจัดสาระการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ได้ข ยายเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า ซึ่ ง เป็ น
การสอดคล้องกับข้อมู ลของสิ่ ง แวดล้อ ม และด าเนิ นการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ น้ ี จะเป็ น
สื่ อกลางที่จะพานักเรี ยนไปสู่ จุดหมายของหลักสู ตรที่กาหนดไว้ได้ (สุ มิตร คุณากร. 2532 : 78-80)
และยังสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (2547 : 94)
ความว่า หลักสู ตรที่พฒั นาควรมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสู ตร ได้แก่ หลักการ
จุดหมาย โครงสร้าง เนื้ อหา เวลาเรี ยน แนวกิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น นักเรี ยนให้
ความสนใจ เกิดความสนุกสนาน ได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนมีความสนใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม และ
สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อใช้ได้จริ งในชีวิตประจาวัน ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความ
เหมาะสมกับนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยนดีข้ ึน
3. จากผลการทดลองใช้หลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า เมื่อผูว้ ิจยั นาหลักสู ตร
สถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
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ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวัด นครปฐม อ าเภอนครชัย ศรี จัง หวัด นครปฐม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 14 คน ใช้เวลา 24 ชัว่ โมง ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเป็ น
ส่ ว นใหญ่ โดยให้ นัก เรี ย นรู ้ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มใกล้ต ัว เช่ น นาข้า ว กบ ปลา เห็ ด ฯลฯ
เรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ และฝึ กกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผลโดยสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ด้านประเมินผลงานของนักเรี ยน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ (  = 3.39, S.D. = 0.42) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แผนที่ 1, 7 และ 8
(  = 3.42, S.D. = 0.42) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้อยที่สุด คือ แผนที่ 5 (  = 3.34,
S.D. = 0.41) ผลงานของนักเรี ยนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ (  = 3.39, S.D. = 0.05) นักเรี ยนสามารถ
นาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 4.00, S.D. = 0.00) และอันดับสุ ดท้าย คือ ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์ (  = 3.00, S.D. = 0.00) ด้านผลการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (  = 3.56, S.D. = 0.162)
แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แผนที่ 7 (  = 3.69, S.D. = 0.22) แผนที่มีค่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้อยที่สุด คือ แผนที่ 1 และ 4 (  = 3.37, S.D. = 0.11) ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ (  = 3.56, S.D. = 0.05) นักเรี ยนสามารถเก็บ
รักษาอุปกรณ์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 3.76, S.D. = 0.13) และอันดับสุ ดท้าย คือ เวลาที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิการทดลอง (  = 3.41, S.D. = 0.04) และด้านการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (  = 3.53, S.D. = 0.19) แผนที่
มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แผนที่ 3 (  = 3.61, S.D. = 0.16) และแผนที่มีค่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้อยที่สุด แผนที่ 1 (  = 3.43, S.D. = 0.21) ซึ่งนักเรี ยนมีความสามารถรวม
(  = 3.53, S.D. = 0.04) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 3.69, S.D. = 0.08) และ
อันดับสุ ดท้ายคือ เวลาที่ใช้ปฏิบตั ิการทดลอง (  = 3.25, S.D. = 0.09) การจัดการเรี ยนการสอน
แต่ละขั้นตอนนักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น สนใจในการเรี ยนรู ้ร่วมมือในทุกกิจกรรมและนาเสนอ
ผลงานได้ดี และได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อขั้นสนาม เท่ากับ 82.26/85.72 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
80/80 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
เพราะผูว้ ิจยั มีสื่อที่ประกอบด้วยท่าภาษามือไทยของครู หูหนวก เป็ นผูอ้ ธิ บายทบทวนในสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั
อธิ บายแล้ว และเมื่อนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินเกิดความสับสนนักเรี ยนก็จะเปิ ดดู
เพื่อทบทวนความรู ้ ความเข้าใจของตนเอง นักเรี ยนก็จะสามารถแก้ปัญหาด้านการเรี ยนที่นกั เรี ยน
ยังไม่เข้าใจได้และ หลักสู ตรนี้ เป็ นเนื้ อหาที่เชื่ อมโยงกับสายตาเป็ นการสื่ อความหมายเชื่ อมโยง
การเรี ยนรู ้ เพราะถ้าดูท่าภาษามือ ที่ครู หูหนวกอนุเคราะห์ให้ถ่ายทา VDO และนาไปประกอบกับ
ใบความรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนมี ความเข้าในบทเรี ยนและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนแล้วยังไม่
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เข้าใจอีกก็จะมีครู หูหนวกช่วยอธิ บายจนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินเกิดความเข้าใจ
ในช่ ว งเย็น หลัง เลิ ก เรี ย น มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลัง เรี ย น เพื่ อ ทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด จาก
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ พิศ นาโควงค์ (2548 : 110) ที่ได้พฒั นา
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งพื ช สมุ น ไพรส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พืชสมุนไพรสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 นั้น
หลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เจตคติ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งก่อนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับวราภรณ์ ดิษริ ยะกุล (2548 : 45) ที่ได้พฒั นาหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ได้หลักสู ตรท้องถิ่น
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ สภาพท้อ งถิ่ น เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน และผลการทดลองใช้ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับพิทกั ษ์ ทวีสุข (2542 : 53)
ที่ได้รายงานการวิจยั การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณี ศึกษา
กลุ่มแม่บา้ นข้าวซ้อมมือหมู่ที่ 11 ตาบลหัวสาโรง อาเภอท่าวุ่ง จังหวัดลพบุรี พบว่า กลุ่มแม่บา้ น
ข้าวซ้อมมือส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อายุ 60-69 ปี อาชีพทานาและรับจ้างทัว่ ไป
รายได้ 1,000-2,000 บาท กิ จ กรรมการทางานทุกคนจะช่ วยกัน ทั้งหมด ทางานวันละ 8 ชั่วโมง
รายได้ 96 บาท/วันเดือนหนึ่ ง ทางาน 6-12 วัน ทาได้ประมาณวันละ 250 ถุง และมีความเห็นว่า
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง การพัฒ นาชุ ม ชนให้ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ตามฐานะแบบ
พอมีพอกิน รู ้จกั ประหยัด มีอาชี พเสริ ม มีการรวมกลุ่ม สมาชิ กของกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชี วิต
ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน และยังสอดคล้องกับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 34-40) ความว่า การดาเนินการโดยนา
หลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นและผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง และ
สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2532 : 246-247) ความว่า วัตถุประสงค์การทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความตระหนักทางด้านการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ ตามสิ่ งแวดล้อมที่ตนเองอยู่โดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดี่ ยวสอบก่อนและหลัง (One
Group Pretest Posttest Design) และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
4. จากผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดย
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พิจารณาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถด้านการผลิตผลงาน ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นจาก
การทดลองใช้หลักสู ตรของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน แสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรสถานศึกษามีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูว้ ิจยั ดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรตามกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรอย่างถูกต้อง มีครู หูหนวกเป็ นสื่ อกลางสาหรับการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นผูช้ ่วยในการ
สื่ อสารระหว่างนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จึงส่ งผลให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี จึงสามารถรับรู ้ในเรื่ องราวต่างๆ ที่เรี ยนได้เป็ นอย่างดี
2) ความสามารถด้านผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิ เวศ สภาวะแวดล้อม
ทางกายภาพในระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และปั ญหาจากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (  = 3.39, S.D. = 0.42) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แผนที่ 1, 7 และ 8 (  = 3.42, S.D. = 0.42) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนน้อยที่สุด คือ แผนที่ 5 (  = 3.34, S.D. = 0.41) ผลงานของนักเรี ยนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ
(  = 3.39, S.D. = 0.05) นักเรี ยนสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 4.00, S.D.
= 0.00) และอันดับสุ ดท้ายคือความถูกต้องของเนื้ อหาและความคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์ (  =
3.00, S.D. = 0.00) การดาเนิ นงานของนักเรี ยนนั้นนักเรี ยนสามารถนาเสนอเนื้ อหาและผลงานได้
อย่างถูกต้อง สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตามคาดหมายไว้ เพื่อน ๆ ร่ วมชั้นเรี ยน
มีการยอมรับผลงานซึ่ งกันและกัน อาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรที่มีครู หูหนวกช่วยเป็ นสื่ อในเรื่ องของภาษามือที่ถูกต้อง มี
CD ที่ช่วยทบทวนความจาในขณะที่ลืม และยังสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง 3) ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิ เวศ สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ดุ ลยภาพของระบบนิ เวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์และปั ญหาจากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี มาก
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (  = 3.56, S.D. = 0.16) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ
แผนที่ 7 (  = 3.69, S.D. = 0.22) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้อยที่สุด คือ แผนที่ 1 และ 4
(  = 3.37, S.D. = 0.11) ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนในภาพรวมมีค่าเท่ากับ (  =
3.56, S.D. = 0.05) นักเรี ยนสามารถเก็บรักษาอุปกรณ์ได้เป็ นอันดับแรก (  = 3.76, S.D. = 0.13)
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และอันดับสุ ดท้ายคือเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิการทดลอง (  = 3.41, S.D. = 0.04) นักเรี ยนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลองได้อย่างมีเหตุและผล ใช้เครื่ องมือได้อย่าง
ถูกต้องและมีทกั ษะ รวมทั้งรักษาเวลาได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเป็ นในลักษณะสื บเสาะหาความรู ้ นักเรี ยนต้องใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาตามหลักการ
ของวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง มีการระดมความคิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการปฏิบตั ิงาน 4) ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ดุลยภาพของระบบนิ เวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์และปั ญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ (  = 3.53, S.D. = 0.19) แผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แผนที่ 3 (  =
3.61, S.D. = 0.16) และแผนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนน้อยที่สุด แผนที่ 1 (  = 3.43, S.D. =
0.21) ซึ่งนักเรี ยนมีความสามารถรวม (  = 3.53, S.D. = 0.04) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้เป็ น
อันดับแรก (  = 3.69, S.D. = 0.08) และอันดับสุ ดท้ายคือ เวลาที่ใช้ปฏิบตั ิการทดลอง (  = 3.25,
S.D. = 0.09) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีคุณธรรมและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นแบบสื บเสาะหาความรู ้ นักเรี ยนจึงต้องมีการระดมความคิด ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน คนเก่ งช่ วยคนอ่อน จึ งทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนหลังเรี ยนด้ว ย
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยิน สู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษาทุกคน และ 5) ความ
คิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสู ตรสถานศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้ง 3 ด้าน สาหรับด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เป็ นด้านที่มีค่าสู งที่สุด (  = 4.98, S.D. =
0.09) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า มีบรรยากาศในการเรี ยนการสอนเสมือนเรี ยนแบบสองภาษา คือ มีครู
หูดีช่วยสนับสนุนในด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีครู หูหนวกช่วยอธิ บาย สิ่ งที่ไม่เข้าใจทาให้
นักเรี ยนเกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยน และยังมี ภาษามือไทยที่ มีความเหมาะสมกับบทเรี ยน
นักเรี ยนสามารถเข้าใจและนาไปใช้ได้อย่างดี นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและได้รับประโยชน์จาก
การรู ้ผลคาตอบในทันที มีความพอใจต่อการตอบสนองที่รวดเร็ วของสื่ อ ง่ายต่อการเข้าใจ และที่
สาคัญนักเรี ยนมีวิธีในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะสามารถนาไปพัฒนาใช้ได้ ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างสมบูรณ์และปกติสุข ซึ่ งสอดคล้องกับกันตยา มานะกุล (2550 : 76) ที่ได้พฒั นาคุณภาพ
ชี วิตโดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง : กรณี ศึกษาชุ มชน บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบล
สันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบว่า หลังเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมโครงการ มีคะแนน
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จากการทาแบบทดสอบ ด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เพิ่มร้อยละ 81.00 ด้านการกินอาหาร
ถูกต้องครบถ้วน เพิ่มร้อยละ 77.90 ด้านครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์
หลังเรี ยน และพบว่า มีความเข้าใจถูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการกินอาหารให้ถูกต้อง
ครบถ้ว น การสร้ า งครอบครั ว ให้ อ บอุ่ น ตลอดจนการน าเอาหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ใ น
ชี วิตประจาวันได้ดีข้ ึน แสดงให้เห็ นว่า โครงการการพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุ มชนบ้านจอมจันทร์ ได้
สอดคล้องกับว่าที่ ร.ต.สันติ พรมขันธ์ (2546 : 41) ที่ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงาน
โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่ในโรงเรี ยนแกนนา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย พบว่า ในโรงเรี ยนแกนนาจาแนกตาม
ที่ต้ งั ระหว่างสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่ นกับจังหวัดเลย โดยรวมมีความ
คิดเห็ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทรัพยากรการเงินมีความคิดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามหน้าที่ ระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู
หัวหน้าโครงการและครู ผสู ้ อน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับอุดม โสตถิสวัสดิ์ (2548 : 51) ที่ได้ประเมิน
ยุทธศาสตร์ การขุดสระนาร่ องน้ าประจาไร่ -นา แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ ของสานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสกลนคร พบว่า หลังดาเนิ นโครงการ ระดับ
ความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ระดับปั ญหาการดาเนิ นงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการดาเนินงานด้านความพึงพอใจของเกษตรกร มีค่าต่างจาก
เกณฑ์ที่กาหนดในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
มีค่าต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ด้านปั ญหาของ
เกษตรกร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับชวลิต จันทร์ศรี (2550 : 67-71) ที่
ได้ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า เมื่อพิจารณา
เป็ นรายสาระ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 สาระ คือ เงื่อนไขคุณธรรมด้านความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ด้านความขยัน ด้านความแบ่งปั นและด้านความอดทน ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ อยู่ในระดับมาก
ทุกสาระการเรี ยนรู ้ ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้เฉพาะช่วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงช่วงชั้นที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2 สาระการเรี ยนรู ้ คือ การทาความสะอาดร่ างกาย
และการใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ อยูใ่ นระดับมากทุกสาระ
การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง

152
ช่วงชั้นที่ 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 สาระการเรี ยนรู ้ คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน
ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้ อื่ นๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะช่ วงชั้นที่
จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 สาระ
การเรี ยนรู ้ คื อ บ้านคื อวิมานของเรา ชี วิตสดใสในชุ มชนน่ าอยู่และการปลูกพืชผักสวนครั วใน
กระถาง ส่ วนสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้เฉพาะ
ช่วงชั้นที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2 สาระการเรี ยนรู ้ คือ คาประพันธ์เพื่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วน
สาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุก สาระการเรี ย นรู ้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสาระ
การเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1 คือ วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
การปลูกผักสวนครัวรั้วกิ นได้ ช่ วงชั้นที่ 3 การรู ้รักสามัคคีและการอยู่ดี กิ นดี และช่ วงชั้นที่ 4 คือ
จิตสานึ กสาธารณะ และยังสอดคล้องกับธารง บัวศรี (2542 : 332 - 333) วิชยั ดิสสระ (2535 :
114) และรุ จิร์ ภู่สาระ (2545 ข : 146-148) ความว่า การประเมินหลักสู ตรเป็ นการหาผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ งสามารถใช้แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ กระบวนการพัฒนา
หลัก สู ต รที่ ป ระกอบด้ว ยการร่ า งหลัก สู ต รและแผนการจัด การเรี ย นรู ้ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
หลัก สู ต รโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ และการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข จนได้ห ลัก สู ต รที่ เ หมาะสม การทดลองใช้
โดยผูว้ ิจยั และจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามที่หลักสู ตรกาหนดส่ งผลให้การเรี ยนของนักเรี ยน
มีประสิ ทธิ ภาพและจะส่ งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในด้านการอนุรักษ์ของท้องถิ่น
ที่อยูข่ องนักเรี ยนต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมภาคสนามในการเดินสารวจสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ควรทาในเวลาเช้า
ซึ่ งอากาศยังไม่ร้อน เพราะจะเป็ นการเพิ่มสมาธิ ที่ดีให้แก่นกั เรี ยน และควรคานึ งถึงความปลอดภัย
ในการสารวจ การใช้อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่จะพบระหว่างสารวจ หนามของต้นไม้บางชนิดที่อาจ
ทาอันตรายได้ โดยผูว้ ิจยั และนักเรี ยนต้องช่วยกันหาทางป้ องกันและหลีกเลี่ยงจากอันตรายเหล่านี้
ควรเพิ่มกิจกรรมการเรี ยนการสอน เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก เช่ น
ทัศนศึกษาวนอุทยานแห่ งชาติที่สาคัญต่าง ๆ เข้าค่ายเพื่อทาการศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่ควร
อนุรักษ์ตลอดจนกิจกรรมการค้นคว้า พืชและสัตว์หายากทางอินเตอร์เน็ต
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2. ควรมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อวิทยากรท้องถิ่นมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยน
การสอนให้มาก เพื่อความหลากหลายทางกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ชุมชน และจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความรักในท้องถิ่นที่อาศัย ภาคภูมิใจ หวงแหนท้องถิ่น
ของตนเอง ในด้านของเวลาควรมีการยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมของการเรี ยนรู ้ เพราะนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยิน ส่ วนใหญ่จะเรี ยนรู ้ได้ชา้ และสาหรับกิจกรรมที่ผ่านมา ต้องให้ VCD
เพื่อนากลับไปทาการศึกษา หรื อขอให้ครู ที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ปิดห้องช้ากว่าปกติอีก 1 ชัว่ โมง
3. ควรมี การอธิ บายภาษามื อด้วยครู หูหนวก เพราะครู หูหนวกจะสามารถสื่ อ และ
อธิบายเนื้อหาต่างๆ ให้นกั เรี ยนได้เป็ นอย่างดี
4. ผูส้ อนควรวางแผนและให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ในการศึกษาหลักสู ตร คู่มือการใช้
หลักสู ตร รวมทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ ชัดเจนทุกขั้นตอน ควรปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นฐานของผูเ้ รี ยนในทุกด้านก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ และนักเรี ยนที่เรี ยนหลักสู ตรนี้ ควรเป็ น
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินที่มีความอดทน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนจึงจะบรรลุจุดประสงค์เพราะ
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้ความรู ้ ความตั้งใจ ความอดทน รวมทั้งต้องละเอียดและรอบคอบ
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน การนาหลักสู ตรสถานศึกษาที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ควรนาไปใช้ใน
โรงเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผูท้ ี่มีส่วนร่ วม
ควรให้การสนับสนุ นจัดให้มี การอบรมในเรื่ องของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ วิทยาศาสตร์ ให้แก่ ครู ที่สนใจด้วย เพราะการพัฒนาหลัก สู ตรหรื อการจัดกิ จกรรมที่
เกี่ ยวกับการสอนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เพื่อ
สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนยังมีส่วนน้อย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ยังมี หน่ วยการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ยงั ไม่ได้รับการพัฒนา จึ งควร
นามาพัฒนาเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่อนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะได้มีหลักสู ตร
ของตนเอง โดยสอดแทรกภูมิปัญญา และแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อนักเรี ยนสามารถ
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันและการรักษาตัวรอดได้ในสังคมอย่างมีความสุ ข
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุ รักษ์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม ฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้สูญไปจากสังคมไทย
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3. ควรมี ก ารวิ จ ัย เพื่ อพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาด้านภู มิปั ญญาท้องถิ่ น ตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง ในระดับชั้นอื่ น หรื อกลุ่มสาระอื่น เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
ผูเ้ รี ยน ให้มีวิถีชีวิตที่ดีและสามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปปรั บใช้ในการดารงชี วิตประจาวันและ
อยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
- แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็น
- แบบสอบถามความต้ องการ
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา
- แสดงจานวนและร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
- แสดงความต้ องการให้ มีการสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
- แสดงความต้ องการด้ านเนือ้ หาของหลักสู ตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
- แสดงความต้ องการด้ านการจัดการเรียนการสอนของหลักสู ตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
- แสดงความต้ องการด้ านการวัดและประเมินผลของหลักสู ตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์

174
แบบสั มภาษณ์ความต้ องการหลักสู ตรสถานศึกษา
(ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร ศึกษำนิเทศก์และครู ผสู ้ อนวิชำวิทยำศำสตร์
โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม)
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้ อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาชี้แจง
แบบสั ม ภำษณ์ น้ ี เป็ นแบบสั ม ภำษณ์ เ กี่ ย วกับ ควำมต้อ งกำรในกำรสร้ ำ งหลัก สู ต ร
สถำนศึ ก ษำ เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตำมแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4
ผูร้ ำยงำนจึงขอควำมอนุ เครำะห์จำกท่ำนโปรดตอบตำมควำมเป็ นจริ ง โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน จำนวน
11 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถำนภำพทัว่ ไป
จำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรเกี่ ยวกับหลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จำนวน 1 ข้อ

ผูว้ ิจยั
นำงอมลวรรณ มีจินดำ
โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม

175
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์ จำนวน 6 ข้อ
คาชี้แจง กรุ ณำเติมข้อควำมตำมควำมเป็ นจริ ง
ข้อ
รำยกำร
1 เพศ
.............. 1. ชำย
............. 2. หญิง
2 อำยุ ………………………………..ปี
3 วุฒิกำรศึกษำสูงสุ ด ………………………………………………..
4 ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบนั ………………………………………….....
5 ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ……………………..ปี
6 ประสบกำรณ์เกี่ยวกับสื่ อที่ใช้ในกำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
.............. 1. ไม่เคย
.............. 2. เคย จำนวน..................ครั้ง
เรื่ อง 1…………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 4 ข้อ
คาชี้แจง ให้ใช้เครื่ องหมำยถูกหน้ำข้อที่ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสม
ข้อ
รำยกำร
1 ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ในลักษณะ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. เรี ยนคนเดียว ........2. มีภำพเคลื่อนไหว
........3. มีเสี ยงประกอบ
…..4. เรี ยนในเวลำ
........5. เรี ยนนอกเวลำ
........6. มีภำพประกอบ
…..7. ใช้ภำษำที่ง่ำยๆ ........8. มีภำษำมือประกอบ
........9. มีสีสันสวยงำม
......10. อื่น (โปรดระบุ) …………………………………
2 ท่ำนคิดว่ำหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีเนื้อหำใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวติ
........2. ประเภทของระบบนิเวศ
......3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
.........4. ระบบนิเวศในท้องถิ่น
......5. ระบบนิเวศป่ ำชำยเลน
........6. ระบบนิเวศป่ ำไม้

176
ข้อ

3

4

รำยกำร
…..7. ระบบนิเวศชุมชนเมือง
........8. สภำวะแวดล้อมทำงกำยภำพในระบบนิเวศ
......9. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ …..10. ดุลยภำพของระบบนิเวศ
......11. กำรหมุนเวียนของสำรในระบบนิเวศ ........12. ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
......13. กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต .........14. ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ
......15. กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
......16. อื่น(โปรดระบุ) …………………………………………………………………
หลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีเนื้อหำเกี่ยวกับ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. กระบวนกำรกลุ่ม
........2. บูรณำกำร
......3. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
…..4. สอนแบบให้นกั เรี ยนแก้ปัญหำโดยใช้เหตุและผล .......5. สอนตำมบทเรี ยนที่มีอยู่
หลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
มัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรู ปแบบ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. ประเมินเป็ นกลุ่ม
........2. ประเมินเป็ นรำยบุคคล
......3. ประเมินตำมชิ้นงำนที่ส่ง
........4. ประเมินจำกแบบทดสอบ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความต้ องการหลักสู ตรสถานศึกษา
(สำหรับผูป้ กครองนักเรี ยนและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม)
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาชี้แจง
แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็ นแบบสอบถำมเกี่ ยวกับควำมต้องกำรในกำรสร้ ำงหลักสู ตร
สถำนศึ ก ษำ เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มตำมแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4
ผูร้ ำยงำนจึงขอให้ผเู ้ รี ยนโปรดตอบตำมควำมเป็ นจริ ง โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน จำนวน 8 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถำนภำพทัว่ ไป
จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรเกี่ยวกับหลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จำนวน 1 ข้อ

ผูว้ ิจยั
นำงอมลวรรณ มีจินดำ
โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 3 ข้อ
คาชี้แจง กรุ ณำเติมข้อควำมตำมควำมเป็ นจริ ง
ข้อ
1
2
3

รำยกำร
............. 2. หญิง

เพศ
.............. 1. ชำย
อำยุ ………………………………..ปี
กำรรับรู้เรื่ องรำวเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมในลักษณะใช้สื่อกำรสอนประกอบหลักสูตร
สถำนศึกษำ
.............. 1. ไม่รู้
............. 2. รู้ พบเห็นจำนวน..................ครั้ง
วิชำ ................................................................สื่ อชนิดใด...................................................
วิชำ ................................................................สื่ อชนิดใด...................................................

ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 4 ข้อ
คาชี้แจง ให้ใช้เครื่ องหมำยถูกหน้ำข้อที่ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสม
ข้อ
1

2

รำยกำร
ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ลักษณะ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. เรี ยนคนเดียว ........2. มีภำพเคลื่อนไหว
........3. มีเสี ยงประกอบ
…..4. เรี ยนในเวลำ
........5. เรี ยนนอกเวลำ
........6. มีภำพประกอบ
…..7. ใช้ภำษำที่ง่ำยๆ ........8. มีภำษำมือประกอบ
........9. มีสีสันสวยงำม
…..10. อื่น (โปรดระบุ) ……………………..………
ท่ำนต้องกำรให้มีเนื้อหำใดในหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวติ
........2. ประเภทของระบบนิเวศ
......3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
.........4. ระบบนิเวศในท้องถิ่น
......5. ระบบนิเวศป่ ำชำยเลน
........6. ระบบนิเวศป่ ำไม้
…..7. ระบบนิเวศชุมชนเมือง
........8. สภำวะแวดล้อมทำงกำยภำพในระบบนิเวศ
......9. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ …..10. ดุลยภำพของระบบนิเวศ
......11. กำรหมุนเวียนของสำรในระบบนิเวศ ........12. ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
......13. กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
.........14. ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ
......15. กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
......16. อื่น(โปรดระบุ) …………………………………………………………………
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ข้อ
รำยกำร
3 ต้องกำรให้จดั กำรเรี ยนกำรสอนอย่ำงไรในหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. กระบวนกำรกลุ่ม
........2. บูรณำกำร
......3. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
…..4. สอนแบบให้นกั เรี ยนแก้ปัญหำโดยใช้เหตุและผล .......5. สอนตำมบทเรี ยนที่มีอยู่
4 ควำมต้องกำร เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินผลในหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
…..1. ประเมินเป็ นกลุ่ม
........2. ประเมินเป็ นรำยบุคคล
......3. ประเมินตำมชิ้นงำนที่ส่ง
........4. ประเมินจำกแบบทดสอบ
......5. ประเมินจำกกำรนำเสนอ
........6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็น
(สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม)
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาชี้แจง
แบบสอบถำมควำมคิดเห็ นฉบับนี้ ใช้หลังจำกที่ได้ศึกษำหลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โดยให้นักเรี ยนทำ
เครื่ องหมำยถูก ( / ) ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรี ยนเพียงช่องเดียว และคาตอบที่ได้ ไม่ มี
ผลกับคะแนนการเรียนแต่ อย่ างใด แบบสอบถำมควำมคิดเห็นนี้แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นหลังจำกที่นกั เรี ยนได้ศึกษำหลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
และสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จำนวน 1 ข้อ

ผูว้ ิจยั
นำงอมลวรรณ มีจินดำ
โรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
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ตอนที่ 1 ควำมคิ ด เห็ น หลังจำกที่ นักเรี ย นได้ศึก ษำหลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ เรื่ อ ง สิ่ งมี ชี วิ ตและ
สิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 15 ข้อ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำยถูก ( / ) ลงในช่วงระดับควำมคิดเห็นที่ตรงกับควำมคิดเห็น
ของนักเรี ยนมำกที่สุด ระดับควำมคิดเห็นมี 5 ระดับ ซึ่งแต่ละตัวเลข แทนควำมหมำย
ดังนี้
5
4
3
2
1
ข้ อ

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
น้อย
น้อยที่สุด
ประเด็นคาถาม

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1 กำรนำเสนอเนื้อหำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
2 ภำษำที่ใช้ในเรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
3 กำรจัดวำงองค์ประกอบของบทเรี ยนได้อย่ำงเหมำะสม
4 ตัวอักษรมีควำมชัดเจนและเหมำะสม
5 ภำษำมือที่ครู ใช้เหมำะสมกับบทเรี ยน
6 ควำมถูกต้องของภำษำ
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
7 นักเรี ยนมีควำมกระตือรื อร้นในกำรเรี ยน
8 นักเรี ยนสำมำรถทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ยตัวเอง
9 สื่ อมีกำรตอบสนองควำมต้องของนักเรี ยน
10 นักเรี ยนพอใจต่อกำรตอบสนองที่รวดเร็ วของสื่ อ
11 นักเรี ยนรู้วธิ ี กำรแก้ปัญหำโดยใช้เหตุและผล
12 แบบฝึ กหัดน่ำสนใจและติดตำม
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับ
13 นักเรี ยนได้รับประโยชน์จำกกำรรู้ผลคำตอบด้วยตนเองได้ทนั ที
14 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เหตุและผล
ในกำรแก้ปัญหำได้ในชีวิตประจำวัน
15 นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ ยตนเอง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตำรำงที่ 26 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์
ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ

จำนวนคน
ชำย
หญิง

รวม
2. อำยุ
ต่ำกว่ำ 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี
รวม
3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุ ด
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำโท
รวม
4. ตำแหน่งกำรทำงำน ผูบ้ ริ หำร (เชี่ยวชำญ)
ผูบ้ ริ หำร (ชำนำญกำรพิเศษ)
ศึกษำนิเทศก์ (ชำนำญกำรพิเศษ)
ครู ผสู้ อน (ชำนำญกำรพิเศษ)
ครู ผสู้ อน
สมำชิกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
รวม
5. ประสบกำรณ์กำรทำงำน น้อยกว่ำ 10 ปี
11 – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม
6. ประสบกำรณ์กำรอบรมเกี่ยวกับสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน (อบรมสัมมนำ
กำรพัฒนำเกี่ยวกับสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน)
มี
ไม่มี
รวม

ร้อยละ

8
4

66.67
33.33

12
4
5
2
1
12
1
6
5
12
1
1
2
2
3
3
12
5
3
4
12

100.00
33.33
41.67
16.67
8.33
100.00
8.33
50.00
41.67
100.00
8.33
8.33
16.67
16.67
25.00
25.00
100.00
41.67
25.00
33.33
100.00

12
12

100.00
100.00
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ตำรำงที่ 27 แสดงควำมต้องกำรให้มีกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์ (n=12)
รายการ

จานวนคน

ร้ อยละ

ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ในลักษณะ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
เรี ยนคนเดียว
มีภำพเคลื่อนไหว
มีเสี ยงประกอบ
เรี ยนในเวลำ
เรี ยนนอกเวลำ
มีภำพประกอบ
ใช้ภำษำที่ง่ำย ๆ
มีภำษำมือประกอบ
มีสีสันสวยงำม

10
12
9
8
9
12
7
12
12

11.00
13.20
9.90
8.80
9.90
13.20
7.70
13.20
13.20
100.00

รวม
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ตำรำงที่ 28 แสดงควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำของหลักสูตรสถำนศึกษำของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์(n=12)
รำยกำร
หลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิต
ประเภทของระบบนิเวศ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในท้องถิ่น
ระบบนิเวศป่ ำชำยเลน
ระบบนิเวศป่ ำไม้
ระบบนิเวศชุมชนเมือง
สภำวะแวดล้อมทำงกำยภำพในระบบนิเวศ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ดุลยภำพของระบบนิเวศ
กำรหมุนเวียนของสำรในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ
กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง
รวม

จำนวนคน

ร้อยละ

12
11
11
12
9
11
12
8
12
10
12
12
8
12
12
5

7.10
6.50
6.50
7.10
5.30
6.50
7.10
4.70
7.10
5.90
7.10
7.10
4.70
7.10
7.10
3.00
100.00
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ตำรำงที่ 29 แสดงควำมต้องกำรด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนของหลักสูตรสถำนศึกษำของผูต้ อบแบบสัมภำษณ์
(n=12)
รำยกำร
หลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนรู ปแบบ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
กระบวนกำรกลุ่ม
บูรณำกำร
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
สอนแบบให้นกั เรี ยนแก้ปัญหำโดยใช้เหตุและผล
สอนตำมบทเรี ยนที่มีอยู่
รวม

จำนวนคน

ร้อยละ

12
12
12
12
9

21.10
21.10
21.10
21.10
15.80
100.00

ตำรำงที่ 30 แสดงควำมต้องกำรด้ำนกำรวัดและประเมินผลของหลักสู ตรสถำนศึกษำของผูต้ อบ
แบบสัมภำษณ์
รำยกำร
หลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ควรมีกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนรู ปแบบ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ประเมินเป็ นกลุ่ม
ประเมินเป็ นรำยบุคคล
ประเมินตำมชิ้นงำนที่ส่ง
ประเมินจำกแบบทดสอบ
รวม

จำนวนคน

ร้อยละ

9
12
12
12

20.00
26.70
26.70
26.70
100.00

ภาคผนวก ข
หลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
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หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

โดย
นางอมลวรรณ มีจินดา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

188
หลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จดั ทาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ซึ่ งคงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เป็ นข้อกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ ิจยั
หวังว่าหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
จะเป็ นประโยชน์สาหรับสถานศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
ได้เต็มตามศักยภาพ พึ่งตนเองได้ เป็ นคนดี และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและพอเพียง
** วิสัยทัศน์ (VISION) **
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดนครปฐม เป็ นผู้นาด้ าน
การใช้ หลักสู ตรให้ กบั นักเรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
** พันธกิจ (MISSION)**
1. ส่ ง เสริ มประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การเรี ยนการสอนให้ ผู ้เ รี ยนมี คุ ณ ลัก ษณะที่
พึงประสงค์
2. ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็ นครู มืออาชีพ
3. ส่ งเสริ มกระบวนการบริ หารและการจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
4. พัฒนาชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
** เป้าประสงค์ (GOALS) **
1. ผู ้เ รี ยนมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ นตามหลั ก สู ต ร สามารถคิ ด วิ เ คราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ รั กการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีทกั ษะในการทางาน
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูเ้ รี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ มีคุณภาพทางการศึกษา
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. ครู มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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4. โรงเรี ยนมี รู ปแบบการบริ หารจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี โ ครงสร้ า งและ
การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร และมีองค์กรเครื อข่าย ภาคีทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา
5. โรงเรี ยนเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
6. โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
** นโยบายของโรงเรียน **
1. พัฒนาระบบการบริ หาร เพื่อรองรับการกระจายอานาจ ให้สามารถตอบสนอง
กระบวนการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบที่เน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ ยึดหลักคุณธรรมนาความรู ้ และพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนทุกระดับให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒ นาบุ ค ลากรอย่า งต่ อ เนื่ อ งให้มี ค วามรู ้ ท ัน สมัย
สามารถน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ยน และบุ ค ลากรเป็ นผู ้มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ย มที่
พึงประสงค์
6. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
7. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย การจัดบรรยากาศด้านสิ่ งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
8. ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยและการทางานเป็ นทีมในโรงเรี ยน มีการนิ เทศ
ติดตามอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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** สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน **
เป็ นสมรรถนะจาเป็ นพื้นฐาน 5 ประการที่ผูเ้ รี ยนพึงมี ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถใน
การคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และ
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
** คุณลักษณะอันพึงประสงค์ **
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กาหนดไว้ เป็ นคุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิ ด
แก่ผเู ้ รี ยน ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2) ซื่อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินยั 4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง
6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
** คาอธิบายรายวิชา **
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ โครงสร้าง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิ เวศโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ การสังเกต การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย สรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตวั
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบตั ิจริ ง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการใน
การคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนาทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รักความเป็ นไทย ตระหนักถึงความเป็ นอยูต่ ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม การวัดประเมินผลด้วยวิธี
หลากหลาย ตามสภาพความเป็ นจริ งของเนื้อหา ผูเ้ รี ยน และทักษะกระบวนการที่ตอ้ งการวัด

191
** โครงสร้ าง **
เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง/สัปดาห์)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

ม.4

ม.5

ม.6
พื้นฐาน เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้พ้ืนฐาน
1. ภาษาไทย

3

1

3

1

3

1

2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ

3
3
3
2
2

2

3
3
3
2
2

2

3
3
3
2
2

2

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรี ยน
(ลูกเสื อ-เนตรนารี )
- ชุมนุม
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวม

2
2
20

รวมทั้งหมด

4
7

2
2
20

4
7

2
2
20

2
-

2
-

2
-

1
3
23

1
3
23

1
3
23

7
30

7
30

4
7

7
30
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โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ ช่ วงชั้นที่ 4
(ม.4-ม.6)
กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พนื้ ฐาน
1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน)
ม.4
ม.5
ม.6
พื้น เพิ่ม พื้น เพิ่ม พื้น เพิ่ม
ฐาน เติม ฐาน เติม ฐาน เติม

เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง/ปี )
ม.4
ม.5
ม.6
พื้น เพิ่ม พื้น เพิ่ม พื้น เพิ่ม
ฐาน เติม ฐาน เติม ฐาน เติม

60
60
60
60

120
120
120
120

20

40
40
40

60
60
60
60

20

40
40
80

40
40

8. ภาษาต่าง
40
ประเทศ
รวม
400 140
กิ จ กรรมพัฒ นา
ผูเ้ รี ยน
- กิจกรรม
40
แนะแนว
- กิจกรรม
นักเรี ยน(ลูกเสื อเนตรนารี )
- ชุมนุม
20
รวมกิจกรรม
60
พัฒนาผูเ้ รี ยน
รวม
460 140
รวมทั้งหมด
600

40

60
60
60
60

20

40
40
80

80

40
40

40
80

40

400

140

40

80
80

140

800

40

80
80
160

80

400

120
120
120
120

80
80

800

40

80
80
160

80
280

120
120
120
120

80
80

80
160

80
280

800

280

40

40

80

80

80

-

-

-

-

-

20
60

20
60

40
120

40
120

40
120

920 280
1,200

920 280
1,200

920 280
1,200

460

140
600

460

140
600
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** มาตรฐานการเรียนรู้ **
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับ
สิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลกนาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
แสดงสาระการเรียนรู้ รายภาคและผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังของมาตรฐานที่ ว 2.1
สาระการเรียนรู้ รายภาค
1. การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
2. การบอกความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศและดุลยภาพของระบบ
นิเวศ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ม.4
1. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต
2. บอกความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศและ
ดุลยภาพของระบบนิเวศ

ม.5 ม.6

แสดงสาระการเรียนรู้ รายภาคและผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังของมาตรฐานที่ ว 2.2
สาระการเรียนรู้ รายภาค
1. การสารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่นระดับ ประเทศ และ
ระดับโลก
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การวางแผน และการลงมือปฏิบตั ิ
3. การร่ วมกับชุมชน ป้ องกัน แก้ไข
ปัญหา เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิ งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ม.4
1. การสารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ ประเทศ และระดับโลก
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวางแผน
และการลงมือปฏิบตั ิ
3. การร่ วมกับชุมชน ป้ องกัน แก้ไขปัญหา
เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม

ม.5 ม.6
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สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐานชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์
2. สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
3. อนุภาคมูลฐานของอะตอม
4. ตารางธาตุและการจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ
5. สารและสมบัติของสาร
6. ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิดต่างๆ
7. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ ว อัตราเร่ ง
8. การเคลื่อนที่แนวตรง
9. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทต์
10. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
11. การเคลื่อนที่แบบฮามอนิคอย่างง่าย
12. สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็ก
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. อธิ บายเกี่ ย วกับกลไกการรั กษาดุ ลยภาพของน้ า อุ ณหภูมิ กรด เบส และแร่ ธาตุ
ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต
2. อธิ บายเกี่ ยวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายและการดูแลสุ ขภาพของตนเองและสิ่ งมีชีวิต
อื่น ๆ
3. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลาย
ของสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันในสภาพแวดล้อม
4. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. อธิ บายโครงสร้างอะตอม ชนิ ด และจานวนอนุ ภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
6. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ สารประกอบ และเลขอะตอมของธาตุ
7. อธิ บายหลักการของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในท้องถิ่น
8. อธิ บายความสาคัญของความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ
9. นาเสนอการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และการป้ องกัน
แก้ไข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และของประเทศ
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10. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารในเรื่ องจุดเดือด จุดหลอมเหลว และ
สถานะกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารนั้น
11. เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจาวัน
12. นาเสนอเกี่ยวกับสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
13. ทดลองและอธิ บายความสัมพัน ธ์ระหว่างการวัด เวลา ความเร็ ว ความเร่ ง ของ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
14. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพเจค์ไทล์ และการนาไปใช้ประโยชน์
15. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการนาไปใช้ประโยชน์
16. ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและการนาไปใช้ประโยชน์
17. อธิ บายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าพร้อมทั้งบอกประโยชน์ และอันตรายที่
เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
** หลักสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ **
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยน ผูส้ อนควรใช้เทคนิ ค
การจัดการเรี ยนการสอนหลาย ๆ วิธี เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ทั้ง ด้า นพุ ท ธพิ สั ย ทัก ษะพิ สั ย จิ ต พิ สั ย และด าเนิ น กระบวนการเรี ยนรู ้ โ ดยถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนมี
ความสาคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นวิธีการสาคัญที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่พึงประสงค์ในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ผูส้ อนจะต้องศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนหลาย ๆ
วิธีที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรี ยน นอกจากการเกริ่ นนาเนื้ อหาแล้ว ยังมีการสร้างความสนใจให้แก่
นักเรี ยนอีก ซึ่ งมีวิธีการหลายอย่าง เช่น ให้ดูรูปภาพ สนทนาซักถาม ตั้งคาถาม ถาม-ตอบ เล่นเกม
ชมวีดีทศั น์ วิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง ฯลฯ ผูส้ อนต้องมีสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ มาเร้าความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งจะต้องป้ อนคาถามให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั คิดวิเคราะห์ตามอย่างมีเหตุผล เพื่อกระตุน้
เข้าสู่บทเรี ยน คาถามที่ผสู ้ อนควรใช้มกั จะขึ้นต้นด้วยคาว่า ทาไม อย่างไร อะไร เมื่อไร ที่ไหน
ขั้ น ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เมื่ อ ผูส้ อนน าเข้า สู่ บ ทเรี ย นแล้ว ผูส้ อนจะต้อ งแจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นการชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนได้รู้ทิศทางหรื อเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน
ซึ่งขั้นดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี จดั ว่าเป็ นหัวใจสาคัญ ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้มา
เป็ นอย่างดี การออกแบบจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจะมีกระบวนการต่าง ๆ
ดาเนิ นไปตามขั้นตอนของเทคนิ คการสอนที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงหลักสาคัญคือ 1) เน้นผูเ้ รี ยน
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ให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ตามลาดับ ซึ่ งมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย 2) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กนั
ในกลุ่ม มีกิจกรรมร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้ 3) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ตลอดจนร่ วมกันแก้ปัญหาและปฏิบตั ิงานร่ วมกัน 4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ หา
คาตอบด้วยตนเอง 5) จัดกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งใกล้ตวั และจากสภาพแวดล้อม เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรง และผูเ้ รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน 6) จัดกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน
มี ส่ ว นร่ ว มทางกาย สติ ปั ญ ญา และอารมณ์ โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของผูเ้ รี ย น ทั้ง ด้า น
ความสามารถทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ 7) เนื้ อหาสาระของการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน 8) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการค้นคว้าความรู ้ตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน และ 9) มีสื่อการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้มี
การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เป็ นการร่ วมมือกันระหว่างผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน และบุคคลภายนอกซึ่งอยูใ่ นสังคมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการเรี ยนรู ้
ขั้ น สรุ ป เป็ นการสรุ ป ผลจากการด าเนิ น กิ จ กรรมตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จนจบแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ เพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่
** สื่ อและแหล่งการเรียนรู้ **
สื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ต้องวางแผนว่าจะใช้สื่อใด
ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอน สื่ อบางประเภทสามารถผลิตได้เอง แต่สื่อ
บางประเภทต้องไปจัดซื้ อจัดหามาใช้ประกอบการสอน สื่ อการเรี ยนรู ้จึงอาจจะมีท้ งั สื่ อวัสดุ สื่ อ
เอกสาร และสื่ อบุคคล สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป ได้แก่ วีดีทศั น์ สไลด์ CAI หุ่นจาลอง รู ปภาพ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรี ย น บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุ ดการสอน ใบความรู ้
ใบงาน ข่ า ว หนัง สื อ ส าหรั บ ค้น คว้า ฯลฯ ถ้า เป็ นสื่ อ บุ ค คลก็มกั จะเป็ นผูท้ ี่ เ ชิ ญ มาเป็ นวิ ท ยากร
ให้ความรู ้ เ ฉพาะเรื่ อง บุ คคลตัว อย่าง ผูร้ ู ้ หรื อบุ คคลที่ ผูส้ อนมอบหมายให้ผูเ้ รี ย นไปสัมภาษณ์
เพื่อเพิ่มความรู ้และประสบการณ์ เป็ นต้น สาหรับแหล่งการเรี ยนรู ้น้ นั มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนมาก
ผูส้ อนควรจัดแหล่งการเรี ยนรู ้ให้มากพอและนาผูเ้ รี ยนไปเรี ยนรู ้และหาประสบการณ์ตรง
** การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ **
การวัดผลและการประเมินผลเป็ นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มีการประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ มีรูปแบบ
การวัด ผลและประเมิ น ผลที่ ส ามารถตรวจสอบว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้ ไ ด้พ ัฒ นาผูเ้ รี ย นตาม
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จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่กาหนดไว้ห รื อไม่ โดยมี ผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
ดังนั้น การประเมิ นผลจะต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทัศนคติ
ควรมี ก ารวัด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยเน้น การวัด จากการปฏิ บ ัติ แฟ้ มสะสมงานใน
การประเมินผลนั้นสามารถประเมินได้ท้ งั ในระหว่างดาเนินกิจกรรมและหลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และประเมินสรุ ปรวม ผูส้ อนควรเตรี ยมการสาหรับการวัดผลและประเมินผล
ซึ่ ง อาจเลื อ กใช้เ ทคนิ ค และเครื่ องมื อในการประเมิ นผลหลากหลาย ให้ครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์
การเรี ย นรู ้ และมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลให้ชัด เจน เช่ น การทดสอบ ให้ค รอบคลุ ม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และมีการกาหนดวิธีการประเมินให้ชดั เจน เช่น การทดสอบ การบันทึก
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสารวจความคิดเห็น การบันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง แฟ้ มสะสมงาน ฯลฯ
ในการประเมิ น ผลโดยผู ้เ รี ยนมี ส่ ว นร่ ว มก าหนดตัว บ่ ง ชี้ การประเมิ น และเกณฑ์
การประเมิ นด้วยนั้น จะทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วม ซึ่ งจะให้ความสาคัญและร่ วมมื อ
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง และถ้าให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนรวมในการประเมินตนเองด้วย
จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบจุดบกพร่ องของตนเองเพื่อจะได้พฒั นาตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
จุ ด ประสงค์แ ละกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะเรื่ อ งว่ า จะสามารถวัด ผลและประเมิ น ผลได้โ ดย
วิธีการใดจึงจะเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
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โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ ตามแนว Backward Design
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลาเรียน 24 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับ
สิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลกนาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Core Concept)
2.1 สาระหลัก
2.1.1 ระบบนิเวศ
2.1.1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2.1.1.2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
2.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
2.1.1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
2.1.1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
2.1.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
2.1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.1.2.2 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.1.2.3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.2 ทักษะ/กระบวนการ
2.2.1 กระบวนการกลุ่ม
2.2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2.3 ความมีเหตุมีผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.3.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
2.3.3 มีวินยั
2.3.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้
2.3.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง
2.3.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
2.3.7 รักความเป็ นไทย
2.3.8 มีจิตสาธารณะ
3. ความเข้าใจที่คงทนมีเหตุและมีผล
3.1 ระบบนิเวศ
3.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้
ความเข้ าใจที่คงทน
มีเหตุ มีผล
- ความรู ้
1. ระบบนิเวศ
2. ระบบนิเวศแบบ
ยัง่ ยืน
ทักษะกระบวนการ
- กระบวนการกลุ่ม

- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

** การวัดและประเมินผล **
ชิ้นงาน/ภาระงาน/ วิธีการวัด
ร่ องรอย/หลักฐาน

เครื่ องมือ

ใบงานที่ 1-13
ใบงานที่ 14-21

ใบงานที่ 1-13 ผ่านเกณฑ์
ใบงานที่ 14-21 ร้อยละ 50

- แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่ม

ตรวจใบงานที่
1-21

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
- แบบประเมิน
- สังเกต
ความสามารถด้าน พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ ทักษะกระบวน

- แบบประเมิน
ทักษะกระบวน
การกลุ่ม
- แบบประเมิน
ความสามารถ
ด้านทักษะ
กระบวนการ

เกณฑ์

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์
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เป้าหมายการเรียนรู้

เครื่องมือ
ชิ้นงาน/ภาระงาน/
วิธีการวัด
ร่ องรอย/หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
การทางวิทยา
ตามแนวเศรษฐกิจ ศาสตร์ตามแนว ตามแนว
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ

เกณฑ์

พอเพียง

คุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
- รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์
- ซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวินยั
- ใฝ่ เรี ยนรู ้
- อยูอ่ ย่างพอเพียง
- มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
- รักความเป็ นไทย
- มีจิตสาธารณะ
ทักษะการเรี ยนรู ้
เฉพาะวิชา
- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานของนักเรี ยน
รายบุคคล

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานของ
นักเรี ยน
รายบุคคล

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานของ
นักเรี ยน
รายบุคคล

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

- สังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

-แบบประเมิน
ความสามารถ
ด้านทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์
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เป้าหมายการเรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/
ร่ องรอย/หลักฐาน

ทักษะการเรียนรู้ ร่วม
- แบบประเมินผล
วิชา - ทักษะ
งานด้านทักษะ
การเขียน
การเขียน
- ทักษะการรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

วิธีการวัด

- ประเมินผลงาน
ด้านทักษะ
การเขียน
- สังเกต
- แบบประเมินผล พฤติกรรม
งานด้านการรายงาน การรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน
หน้าชั้นเรี ยน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน
ผลงานด้าน
ทักษะการเขียน
- แบบประเมิน
ผลงานด้าน
การรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

เกณฑ์

ได้ระดับ
คุณภาพ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้ อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่ วยย่ อยที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.1
เวลาที่ใช้ จานวน 6 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
สิ่ งมีชีวิตทุกชนิดย่อมต้องมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน อาจเกี่ยวข้องกันในรู ปแบบของ
การอยู่รวมกัน อาจเป็ นสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวหรื อต่างชนิ ดกัน ในแหล่งที่อยู่ต่างๆกัน ทาให้เกิดความ
หลากหลายในสังคมของสิ่ งมี ชีวิตและเกิ ด การหมุ นเวียนของสารที่ สาคัญต่างๆ มี ก ารถ่ายทอด
พลัง งานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ในบางครั้ งอาจมี สิ่ ง มี ชี วิ ต ท าการเปลี่ ย นแปลงสภาพของ
สิ่ งแวดล้อมที่ อาศัยอยู่ จนไม่อาจคงสภาพเดิ มไว้ได้ ดังนั้นการดารงชี วิตตามธรรมชาติจะพบว่า
มีสิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ที่เป็ นแหล่งที่อยูท่ ี่เหมาะสมกับสิ่ งมีชีวิตนั้นๆ
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1
สั ง เกตสภาพแวดล้อ ม ความสัม พัน ธ์ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ร่ว มกัน ใน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2.2 อธิ บายความสาคัญของความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ระบบนิ เวศ และ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2.3 สื บค้นข้อมูล สารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของสิ่ งมีชีวิตได้
2.4 สื บค้นข้อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการอยูร่ อดของ
สิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
3. สาระการเรียนรู้
แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ ประเภทของระบบนิ เวศ องค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ ระบบนิเวศในท้องถิ่น ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
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ชัว่ โมงที่ 1
แจ้ง จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ และท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ยนหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา
เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ชัว่ โมงที่ 2
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. บอกจุดประสงค์ที่ตอ้ งให้ผูเ้ รี ยน เรี ยนหลักสู ตรสถานศึกษา โดยบางคาบจะมีการใช้
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่ อง เพื่อการเก็บข้อมูลสาหรับการนามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
2. ผู ้ส อนแนะน าวิ ธี ใ ช้ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ รี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. ผูส้ อนแนะนาให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาสื่ อของหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 1 เรื่ องแหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิต (Community Habitat) ให้
ผูเ้ รี ยนศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่างแหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิตอย่างมี
เหตุและผล โดยมีผสู ้ อนคอยให้คาแนะนาชี้แจงข้อสงสัย
4. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 1 ให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามและส่ งตัวแทนมานาเสนอความคิดรวบยอด
หรื อผังมโนทัศน์จากใบความรู ้ที่ 1 แล้วให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบท้ายเรื่ อง ที่ผสู ้ อนแจกให้
5. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษาเรื่ อง แหล่งที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิต (Community Habitat)
ด้วยความละเอียดรอบคอบ จากสื่ อ โดยนาไปศึกษานอกเวลาจากซีดีสื่อที่ครู แจกให้
ชัว่ โมงที่ 3 และ 4
6. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนโชว์ผลงานที่บอร์ดและส่ งสมุด
7. ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นช่ ว ยกัน ตรวจค าตอบ และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น
ในใบงานที่ 1
8. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อตรวจคาตอบและประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน (นอกเวลา)
9. ผู ้ส อนเตรี ยมอุ ปกรณ์ การทดลองคื อ บิ ก เกอร์ เทอร์ มอมิ เ ตอร์ กระดาษลิ ตมัส
แผ่นกระเบื้อง ที่ชอ้ นลูกน้ า แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ หลอดหยด และเชือก 1 เส้น แจกให้กบั นักเรี ยน
แต่ละกลุ่ม (นอกเวลา)
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10. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 2 ให้ ผู ้เรี ยนส ารวจระบบนิ เวศในโรงเรี ยน ขณะที่ ผู เ้ รี ย น
ทาการสารวจนั้นผูส้ อนจะต้องสังเกตการณ์และสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุและผล
11. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง ประเภทของระบบนิเวศ ให้นกั เรี ยนศึกษา
12. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษาเรื่ อง ประเภทของระบบนิ เวศ จากสื่ อ อย่างละเอียด
และรอบคอบแล้วให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายเรื่ องที่ผสู ้ อนแจกให้
ชัว่ โมงที่ 5
13. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 3 ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตามใบงาน
14. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
15. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของระบบนิ เ วศ จากสื่ อ แล้วให้สรุ ป
โดยใช้เหตุและผลว่าระบบนิ เวศที่สารวจนั้นมีองค์ประกอบเช่นไร บอกได้ว่าสิ่ งใด มีชีวิตและสิ่ งใด
ไม่มีชีวิตและจะได้ผงั มโนทัศน์แล้วส่ งผูส้ อนเป็ นรายบุคคลซึ่งผูเ้ รี ยนอาจได้ผงั มโนทัศน์ดงั นี้
องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ

องค์ประกอบ
ที่ไม่มีชีวติ

องค์ประกอบ
ที่มีชีวติ

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ผูผ้ ลิต

ผูบ้ ริ โภค

สารประกอบ
อินทรี ย ์ อนินทรี
pN

ผูบ้ ริ โภคพืช

ผูบ้ ริ โภคสัตว์

ผูบ้ ริ โภคซากอินทรี ย ์

ผูบ้ ริ โภคทั้งพืชและสัตว์
ผูย้ อ่ ยสลาย
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16. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันตรวจคาตอบ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
ตรวจใบงานที่ 2 และ3
17. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อตรวจคาตอบและประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน (นอกเวลา)
18. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง ระบบนิเวศในท้องถิ่น
19. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษาเรื่ อง ระบบนิ เวศในท้องถิ่น จากสื่ อ แล้วสรุ ปโดยใช้
เหตุ แ ละผลว่ า ระบบนิ เ วศในท้อ งถิ่ น นั้น มี รู ป แบบเช่ น ไร มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งไรระหว่ า ง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตอย่างมีเหตุและผล ทาแบบฝึ กหัดท้ายเรื่ อง และวาดผังมโนทัศน์แล้วส่ ง
ผูส้ อนเป็ นรายบุคคลดังนี้
ระบบนิเวศ
ในท้องถิ่น

ระบบนิเวศ
แหล่งน้ าจืด

ระบบนิเวศ
ในทะเล
น้ าตก

แม่น้ า

คลอง

ทะเลสาบ

ระบบนิเวศ
หาดหิน
ระบบนิเวศ
หาดทราย

ระบบนิเวศ
ใต้ทะเล

20. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 4 เรื่ องระบบนิเวศในท้องถิ่น ให้ผเู ้ รี ยนทา เสร็ จแล้วส่ งผูส้ อน
เป็ นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศ อย่างมีเหตุและผล
21. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาใบความรู ้ที่ 5 เรื่ อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้
และระบบนิเวศชุมชนเมือง
4.3 ขั้นสรุป
22. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้และระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง จากสื่ อ และทาแบบฝึ กท้ายเรื่ องที่ครู แจกให้ เป็ นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกแนวความคิด
ในการรักษาระบบนิ เวศ หาข้อสรุ ปและนาไปตอบคาถามอย่างมีเหตุและผล ในใบงานที่ 5 และ
เมื่อศึกษาใบงานนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความคิดรวบยอดได้ดงั นี้
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ระบบนิเวศ
ป่ าชายเลน

พืชในป่ าชายเลน

สัตว์ในป่ าชายเลน

23. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 5 เรื่ อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้และระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง
24. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันตรวจคาตอบ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนใน
ใบงานที่ 4 และ 5
25. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อตรวจคาตอบและประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน (นอกเวลา)
ชัว่ โมงที่ 6
26. ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
5. สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบความรู ้ที่ 1 – 5
5.2 ใบงานที่ 1 – 5
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5.5 สื่ อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1) วิธีการวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงานที่ 1 - 5
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
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6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2) เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงานที่ 1 - 5
6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน
6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3) เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 1 – 5 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมิ น ความสามารถในการผลิ ตผลงาน (รายละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บ ัติง าน (รายละเอี ย ดอยู่ใ นแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(รายละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1) ความพอประมาณ
7.1.1. นักเรี ย นรู ้ จ ักแหล่ งที่ อยู่ซ่ ึ งแบ่ งเป็ น แหล่งที่ อยู่ที่เป็ นน้ าเค็ม แหล่งที่ อยู่
ที่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน
7.1.2. นักเรี ยนรู ้จกั ประเภทของระบบนิ เวศคือ ระบบนิ เวศธรรมชาติ และระบบ
นิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.1.3. นักเรี ยนรู ้ จกั องค์ประกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ละระบบมีโครงสร้ างที่
คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต
7.1.4. นักเรี ยนรู ้จกั และสารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในท้องถิ่นและบอกได้วา่
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทั่ว ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเลได้
7.1.5. นั ก เรี ยนรู ้ จั ก และส ารวจโครงสร้ า งของระบบนิ เ วศป่ าชายเลน
ซึ่งประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ซ่ ึงเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง
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7.2) ความมีเหตุมีผล
7.2.1. นัก เรี ย นรู ้ จ ัก และเข้า ใจแหล่ ง ที่ อ ยู่ซ่ ึ ง แบ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ที่เ ป็ นน้ า เค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน
7.2.2. นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจประเภทของระบบนิเวศ ว่ามี ระบบนิ เวศธรรมชาติ
และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.2.3. นัก เรี ย นรู ้ จ ัก และเข้า ใจองค์ป ระกอบของระบบนิ เ วศว่ า แต่ ล ะระบบมี
โครงสร้ า งที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ประกอบด้ว ยส่ ว นส าคัญ 2 ส่ ว น คื อ องค์ป ระกอบที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต และ
องค์ประกอบที่มีชีวิต
7.2.4. นักเรี ยนรู ้จกั เข้าใจและสารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในท้องถิ่นและ
บอกได้ว่าระบบนิ เวศแหล่งน้ าจืดมีกระจัดกระจายทัว่ ไปในประเทศไทยทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นและที่
เป็ นธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล
7.2.5. นัก เรี ย นรู ้ จัก เข้า ใจและส ารวจโครงสร้ า งของระบบนิ เ วศป่ าชายเลน
ซึ่งประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ซ่ ึงเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง
7.3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
7.3.1. นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าของแหล่งที่อยูซ่ ่ ึ งแบ่งเป็ น แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ น
น้ าเค็ม แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน
7.3.2. นักเรี ยนเข้าใจและเห็ นประโยชน์ของประเภทของระบบนิ เวศทั้งระบบ
นิเวศธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.3.3. นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้ างที่ คล้ายคลึ งกัน ว่าประกอบด้วยส่ ว นสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิตและ
องค์ประกอบที่มีชีวิต
7.3.4. นักเรี ยน เข้าใจและเห็ นคุณค่าของระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่า
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทั่ว ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล
7.3.5. นั ก เรี ยนเข้า ใจและเห็ น ประโยชน์ ข องระบบนิ เ วศป่ าชายเลน ซึ่ ง
ประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิ เวศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง
7.4) เงื่อนไขความรู ้
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7.4.1. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ ยวกับแหล่งที่อยู่ซ่ ึ งแบ่งเป็ น แหล่งที่อยู่ที่เป็ นน้ าเค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน
7.4.2. นั ก เรี ยนมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเภทของระบบนิ เ วศ ทั้ง ระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.4.3. นัก เรี ย นมี ความรู ้ เ กี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ ล ะระบบ
มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและ
องค์ประกอบที่มีชีวิตที่จะต้องอยูร่ ่ วมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
7.4.4. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่าระบบนิ เวศ
แหล่งน้ าจืดมีกระจัดกระจายทัว่ ไปในประเทศไทยทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นและที่เป็ นธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล ซึ่งสามารถนามาใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้
7.4.5. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศป่ าชายเลน ซึ่ งประกอบด้วยพืชและ
สัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ซ่ ึงเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบนิเวศชุมชนเมือง
7.5) เงื่อนไขคุณธรรม
7.5.1. นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับแหล่งที่อยูซ่ ่ ึงแบ่งเป็ น แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าเค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน ซึ่งสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และความ
อนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไปนานๆ
7.5.2. นั ก เรี ย นตระหนั ก เกี่ ย วกับ ประเภทของระบบนิ เ วศ ทั้ง ระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
7.5.3. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ ยวกับองค์ประกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ละ
ระบบ มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิตที่จะต้องอยูร่ ่ วมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
7.5.4. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ ยวกับระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่า
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทั่ว ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิ เวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวันและอนุรักษ์ได้
7.5.5. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ยวกับระบบนิ เวศป่ าชายเลน ซึ่ งประกอบด้วย
พืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิ เวศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบนิ เวศชุ มชน
เมือง ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปั นและเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่
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8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1) ความพอประมาณ
8.1.1. นักเรี ย นรู ้ จ ักแหล่ งที่ อยู่ซ่ ึ งแบ่ งเป็ น แหล่งที่ อยู่ที่เป็ นน้ าเค็ม แหล่งที่ อยู่
ที่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดินร้อยละ 80
8.1.2. นักเรี ยนรู ้จกั ประเภทของระบบนิ เวศคือ ระบบนิ เวศธรรมชาติ และระบบ
นิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นร้อยละ 80
8.1.3. นักเรี ยนรู ้ จกั องค์ประกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ละระบบมีโครงสร้ างที่
คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต
ร้อยละ 80
8.1.4. นักเรี ยนรู ้จกั และสารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในท้องถิ่นและบอกได้วา่
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทัว่ ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเลได้ร้อยละ 80
8.1.5. นั ก เรี ยนรู ้ จัก และส ารวจโครงสร้ า งของระบบนิ เ วศป่ าชายเลน ซึ่ ง
ประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิ เวศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง ได้ร้อยละ 80
8.2) ความมีเหตุมีผล
8.2.1. นัก เรี ย นรู ้ จักและเข้า ใจแหล่ ง ที่ อ ยู่ซ่ ึ ง แบ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ที่เ ป็ นน้ า เค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดินได้ร้อยละ 80
8.2.2. นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจประเภทของระบบนิเวศ ว่ามี ระบบนิ เวศธรรมชาติ
และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ร้อยละ 80
8.2.3. นัก เรี ย นรู ้ จ ัก และเข้า ใจองค์ป ระกอบของระบบนิ เ วศว่ า แต่ ล ะระบบมี
โครงสร้ า งที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ประกอบด้ว ยส่ ว นส าคัญ 2 ส่ ว น คื อ องค์ป ระกอบที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต และ
องค์ประกอบที่มีชีวิตได้ร้อยละ 80
8.2.4. นักเรี ยนรู ้จกั เข้าใจและสารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในท้องถิ่นและ
บอกได้ว่าระบบนิ เวศแหล่งน้ าจืดมีกระจัดกระจายทัว่ ไปในประเทศไทยทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นและที่
เป็ นธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเลได้ร้อยละ 80
8.2.5. นัก เรี ย นรู ้ จัก เข้า ใจและส ารวจโครงสร้ า งของระบบนิ เ วศป่ าชายเลน
ซึ่งประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ซ่ ึงเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมืองได้ร้อยละ 80
8.3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี

211
8.3.1. นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าของแหล่งที่อยูซ่ ่ ึ งแบ่งเป็ น แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ น
น้ าเค็ม แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดินได้ร้อยละ 80
8.3.2. นักเรี ยนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของประเภทของระบบนิ เวศ ทั้งระบบ
นิเวศธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ร้อยละ 80
8.3.3. นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้ างที่ คล้ายคลึ งกัน ว่าประกอบด้วยส่ ว นสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิตและ
องค์ประกอบที่มีชีวิตได้ร้อยละ 80
8.3.4. นักเรี ยน เข้าใจและเห็ นคุณค่าของระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่า
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทั่ว ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเลได้ร้อยละ 80
8.3.5. นั ก เรี ยนเข้า ใจและเห็ น ประโยชน์ ข องระบบนิ เ วศป่ าชายเลน ซึ่ ง
ประกอบด้วยพืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิ เวศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบ
นิเวศชุมชนเมืองได้ร้อยละ 80
8.4) เงื่อนไขความรู ้
8.4.1. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ ยวกับแหล่งที่อยู่ซ่ ึ งแบ่งเป็ น แหล่งที่อยู่ที่เป็ นน้ าเค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดินได้ร้อยละ 80
8.4.2. นั ก เรี ยนมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเภทของระบบนิ เ วศ ทั้ง ระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ร้อยละ 80
8.4.3. นัก เรี ย นมี ความรู ้ เ กี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ ล ะระบบ
มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและ
องค์ประกอบที่มีชีวิตที่จะต้องอยูร่ ่ วมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ร้อยละ 80
8.4.4. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่าระบบนิ เวศ
แหล่งน้ าจืดมีกระจัดกระจายทัว่ ไปในประเทศไทยทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นและที่เป็ นธรรมชาติ และ
ระบบนิ เวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้ในชีวิต ประจาวันได้
ร้อยละ 80
8.4.5. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศป่ าชายเลน ซึ่ งประกอบด้วยพืชและ
สัตว์ใ นป่ าชายเลน ระบบนิ เ วศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่ งต้นน้ าลาธาร และระบบนิ เวศชุ มชนเมื อง
ได้ร้อยละ 80
8.5) เงื่อนไขคุณธรรม
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8.5.1. นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับแหล่งที่อยูซ่ ่ ึ งแบ่งเป็ น แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าเค็ม
แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด และแหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน ซึ่งสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และความ
อนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไปนานๆได้ร้อยละ 80
8.5.2. นั ก เรี ย นตระหนั ก เกี่ ย วกับ ประเภทของระบบนิ เ วศ ทั้ง ระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้ร้อยละ 80
8.5.3. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ ยวกับองค์ประกอบของระบบนิ เวศว่าแต่ละ
ระบบ มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิตที่จะต้องอยูร่ ่ วมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ร้อยละ 80
8.5.4. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ ยวกับระบบนิ เวศในท้องถิ่นและบอกได้ว่า
ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ า จื ด มี ก ระจัด กระจายทั่ว ไปในประเทศไทยทั้ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น และที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ และระบบนิ เวศในทะเลทั้งบริ เวณหาดทรายและใต้ทะเล ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวันและอนุรักษ์ได้ร้อยละ 80
8.5.5. นักเรี ยนมีความตระหนักเกี่ยวกับระบบนิ เวศป่ าชายเลน ซึ่ งประกอบด้วย
พืชและสัตว์ในป่ าชายเลน ระบบนิ เวศป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และระบบนิ เวศชุ มชน
เมือง ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปั นและเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่ ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ความคิดรวบ
ยอดหรื อผัง
มโนทัศน์

วิธีการนาเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนาไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
การใช้เครื่ องมือ
ที่

การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลาที่ใช้ใน
การ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่มเติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
ให้ความร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

การมีเหตุมีผล

มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

มีความรอบรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

มีคุณธรรม
เพิ่มเติม

2

3

4
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1.

2.

3.

4.

5.

แบบทดสอบ
ความหลากหลายในระบบนิเวศ
นิเวศวิทยา หมายถึง ข้อใด
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต
ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน
ค. การศึกษาด้านการปรับตัวในด้านต่างๆ ของสิ่ งมีชีวิต
ง. การศึกษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่ งมีชีวิต
การที่นกเค้าแมวออกหาอาหารเฉพาะเวลากลางคืนนั้นเป็ นเพราะปัจจัยใด
ก. ปัจจัยจากอุณหภูมิ
ข. ปั จจัยจากแสงสว่าง
ค. ปัจจัยจากจานวนอาหาร
ง. ปั จจัยจากผูล้ ่า
ข้อใดที่ไม่ใช่การปรับตัวของสิ่ งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ก. ตัก๊ แตนมีสีเขียวคล้ายกับใบไม้
ข. สุ นขั ระบายความร้อนจากร่ างกายด้วยการหอบ
ค. ต้นตะบองเพชรลดรู ปใบไปเป็ นหนาม
ง. กิ้งก่ามีสีคล้ายกิ่งไม้ที่มนั อาศัยอยู่
การที่ตกั๊ แตนมีสีเหมือนกับสิ่ งแวดล้อมที่มนั อาศัยอยูเ่ พื่อประโยชน์อะไร
ก. การหาอาหารจากสิ่ งแวดล้อมที่มนั อาศัยอยู่
ข. จับแมลงอื่นๆ กินเป็ นอาหาร
ค. พลางตัวไม่ให้ศตั รู เห็น
ง. การดารงชีวิตแบบการเอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกันกับสิ่ งแวดล้อม
ความเกี่ยวพันของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศทาให้เกิดอะไร
ก. การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนของสสารและพลังงานเป็ นวงจรวัฎจักร
ข. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ค. การกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน
ง. การถ่ายทอดพลังงาน
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6. พืชอาศัยพื้นดินเพื่อหยัง่ รากยึดลาต้นไว้แต่ยงั ได้ประโยชน์จากดินคือข้อใด
ก. เป็ นแหล่งแร่ ธาตุ
ข. เป็ นแหล่งน้ าใต้ดิน
ค. เป็ นแหล่งที่อยูข่ องไส้เดือนทาให้ดินร่ วนซุย
ง. เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์อื่นซึ่งมีประโยชน์ต่อพืช
7. สมดุลธรรมชาติ หมายถึงอะไร
ก. ธรรมชาติควบคุมทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
ข. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ค. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ง. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
8. คนจัดเป็ นสิ่ งมีชีวิตประเภทใด
ก. ผูบ้ ริ โภคพืช
ข. ผูบ้ ริ โภคสัตว์
ค. ผูบ้ ริ โภครวม
ง. ผูผ้ ลิต
9. พลังงานขณะที่ส่ิ งมีชีวิตกาลังกระทากิ จกรรมต่างๆ เช่ น วิ่ง เดิน จะมีพลังงานแฝงอยู่ใน
โมเลกุลของอาหารในรู ปใด
ก. พลังงานศักย์
ข. พลังงานกล
ค. พลังงานจลน์
ง. พลังงานเคมี
10. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งได้เป็ น 3 ชนิด ตามข้อใด
ก. พืช สัตว์ แมลง
ข. ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ผูย้ อ่ ยสลาย
ค. ผูบ้ ริ โภค ผูย้ อ่ ยสลายและแมลง
ง. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3
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เฉลยแบบทดสอบ
ความหลากหลายในระบบนิเวศ
1.ข
2.ข
3.ข
4.ค
5.ข
6.ก
7.ก
8.ค
9.ค
10.ข
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่ วยย่ อยที่ 2 เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.1
เวลาทีใ่ ช้ จานวน 3 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละระบบนิ เวศก็มีความสัมพันธ์กนั คือ สิ่ งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์กบั สิ่ งไม่มีชีวิตซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ แสงสว่าง อุณหภูมิ กระแสลม
กระแสน้ า ความชื้ น แร่ ธาตุ ความเค็ม ความเป็ นกรด – เบสของดินและน้ า เหล่านี้ ลว้ นมีอิทธิ พล
ต่อชนิด การกระจาย ปริ มาณ และการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตทุกระบบนิเวศนัน่ เอง
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ วมกั น ใน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2.2 อธิ บ ายความส าคัญ ของความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ และ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2.3 สื บค้นข้อมูล สารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิตได้
2.4 สื บ ค้น ข้อ มู ล และน าเสนอเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการอยู่ร อดของ
สิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
3. สาระการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ มี อิทธิ พลต่ อสิ่ งมี ชี วิต ได้แ ก่ แสงสว่าง อุ ณ หภู มิ
กระแสลม กระแสน้ า แร่ ธาตุ ความชื้น ความเป็ นกรด – เบสของดินและน้ า ความเค็ม
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนน าภาพพื ช สั ต ว์ และสิ่ ง แวดล้อ ม มาเล่ น เป็ นเกม ลัก ษณะเป็ นเกม
เปิ ดภาพให้ผูเ้ รี ยนทายว่าเป็ นภาพอะไร โดยเปิ ดได้ทีละใบ และอภิปรายร่ วมกันตามรู ปที่เห็นถึง
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การอยู่รอดของสิ่ งมี ชีวิตที่ อาศัยอยู่ตามแหล่งที่อยู่ว่าสภาพแวดล้อมใดที่ช่วยในการอยู่รอดของ
สิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น

ที่มา http://www.pmbc.go.th/webpmbc/WEB/s200.htm

พูดคุยกับนักเรี ยนในเรื่ องสภาพแวดล้อมและสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนี้
4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน
2. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
และจัดเป็ นองค์ความรู ้คือ
อุณหภูมิ

ความชื้นหรื อน้ า

แสงสว่าง

สภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพในระบบนิเวศ

ความเป็ นกรด-เบส
ของดินและน้ า

ความเค็มของดิน
และน้ า
อากาศ
กระแสน้ าและลม
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3. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นช่วยกันยกตัวอย่างสภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพที่ช่วยในการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตอย่างมีเหตุและผล
4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษาเรื่ อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบ
นิเวศ จากสื่ อ
5. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 6 เรื่ อง อิทธิ พลของแสงต่อพืชและสัตว์ ให้ผเู ้ รี ยน
ปฏิบตั ิการทดลองโดยใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์แล้วนามา
อภิปรายโดยส่ งตัวแทนมานาเสนอส่ วนผลการทดลองที่ทานั้น
ชั่วโมงที่ 2
4.2 ขั้นสรุป
6. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจัดองค์ความรู ้เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนและโชว์ผลงาน
จากใบความรู ้ที่ได้รับและส่ งสมุด
7. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันตรวจคาตอบ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนในใบความรู ้ที่ 6
8. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อตรวจคาตอบและประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ชั่วโมงที่ 3
9. นาเสนอหน้าชั้นตามใบงานที่ 6 เมื่อทดลองแล้วเสร็ จ 2 สัปดาห์
10. ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1. ใบความรู ้ที่ 6
5.2. ใบงานที่ 6
5.3. แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4. แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5.5. สื่ อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงานที่ 6
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงานที่ 6
6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน
6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 6 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมิ นความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน (รายละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมิ นความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(รายละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ความพอประมาณ
7.1.1 นักเรี ยนรู ้ จกั สภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศว่าไม่สามารถ
อยูไ่ ด้อย่างโดดเดียวจาเป็ นต้องอาศัยระบบนิ เวศอื่น ๆ ช่วย และมีความสัมพันธ์กนั ทั้งสิ่ งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต เช่น สิ่ งมีชีวิตต้องการสิ่ งไม่มีชีวิตคือ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ น้ า ลม ฯลฯ
7.2 ความมีเหตุมีผล
7.2.1 นักเรี ยนรู ้ จกั และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ ซึ่ ง
แบ่งเป็ น สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต
7.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
7.3.1 นักเรี ยนเข้าใจและเห็น คุณค่าของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน
และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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7.4 เงื่อนไขความรู ้
นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันและต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันในลักษณะต่าง ๆ
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับ สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันซึ่งสามารถ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ความพอประมาณ
8.1.1 นัก เรี ย นรู ้ จัก สภาพแวดล้อ มทางกายภาพในระบบนิ เ วศ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน ร้อยละ 80
8.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั และสารวจโครงสร้างของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัยกัน ได้ร้อยละ 80
8.2 ความมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ ร้อยละ 80
8.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นักเรี ยนเข้าใจและเห็ นคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศ
ของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน ได้ร้อยละ 80
8.4 เงื่อนไขความรู ้
นั ก เรี ยนมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพในระบบนิ เ วศได้
ร้อยละ 80
8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิ เวศที่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัยกันทั้งสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ความคิดรวบ
ยอดหรื อ
ผังมโนทัศน์

วิธีการนาเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนาไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
การใช้เครื่ องมือ
ที่

การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลาที่ใช้ใน
การ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ให้ความร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

การมีเหตุมีผล

มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

มีความรอบรู ้

มีคุณธรรม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

เพิ่ม
เติม
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แบบทดสอบ
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
1. การที่นกนางแอ่นอพยพมาจากประเทศอื่นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ก. สภาพอาหารไม่เหมาะสม
ข. สภาพอุณหภูมิไม่เหมาะสม
ค. สภาพการสื บพันธุ์ไม่เหมาะสม
ง. สภาพอากาศไม่เหมาะสม
2. แหล่งพลังงานของโลกที่สาคัญมาจากอะไร
ก. พลังงานน้ าตก
ข. พลังงานน้ ามัน
ค.พลังงานจากแสงอาทิตย์
ง. พลังงานจากแก๊ส
3. อะไรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับปั จจัยทางกายภาพ
ก. นกนางแอ่นอพยพจากประเทศจีนมาอยูใ่ นประเทศไทยในเดือนกันยายน
ข. นกเค้าแมวออกหากินในเวลากลางคืน
ค. พืชสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ดีในขณะที่มีแสงสว่าง
ง. กบจับแมลงกินเป็ นเหยือ่
4. ปั จจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิคือข้อใด
ก. นกเค้าแมวออกหากินในเวลากลางคืน
ข. ค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืน
ค. หิ่ งห้อยออกหากินในเวลากลางคืน
ง. สัตว์ทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน
5. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ
ก. ปริ มาณน้ าในดิน
ข. ความชื้นในบรรยากาศ
ค. ปริ มาณออกซิเจนในอากาศ
ง. ปริ มาณฝน
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6. ลักษณะใดที่เหมาะสมกับสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นทุ่งหญ้า
ก. มีเท้าแบนบาง
ข. มีขาแข็งแรงว่องไว
ค. ลาตัวมีเกล็ดคอยาว
ง. ลาตัวมีเมือกลื่น หายใจทางผิวหนังได้
7. พวกที่กินซากสิ่ งมีชีวติ ได้แก่สิ่งมีชีวิตประเภทใด
ก. แร้ง ไส้เดือน
ข. ปลิงน้ าจืด เหา
ค. กระต่าย แมว
ง. เสื อ สิ งโต
8. สิ่ งมีชีวติ ที่สลายซากพืช ซากสัตว์ให้เป็ นสารอนินทรี คือข้อใด
ก. แบคทีเรี ย สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน
ข. แบคทีเรี ย พวกสัตว์เซลล์เดียว
ค. แบคทีเรี ย เห็ด รา
ง. ราและสาหร่ ายทัว่ ไป
9. ในสระน้ าแห่งหนึ่งเป็ นสระแบบธรรมชาติมีส่ิ งมีชีวติ ต่างๆ อยูร่ ่ วมกัน พืชน้ ามีหน้าที่อะไร
ในสระนี้
ก. ให้ออกซิ เจน
ข. ให้คาร์บอนไดออกไซด์
ค. เป็ นอาหารของสัตว์น้ า
ง. หมุนเวียนสาร
10. ประชากร (Population) ตามความหมายของนักชีววิทยาคือข้อใด
ก. กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในที่แห่งเดียวกัน
ข. กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน
ค. กลุ่มหรื อจานวนสิ่ งมีชีวติ ชนิดเดียวกันที่อยูใ่ นที่แห่งเดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ง. กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยในที่ต่างๆในเวลาใดเวลาหนึ่ง
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เฉลยแบบทดสอบ
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ

1.ข
2.ค
3.ง
4.ง
5.ค
6.ข
7.ก
8.ค
9.ค
10.ค
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่ วยย่ อยที่ 3 เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.1
เวลาทีใ่ ช้ จานวน 2 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
สิ่ งมีชีวิตทุกชนิดย่อมต้องมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน อาจเกี่ยวข้องกันในรู ปแบบ
ของการอยู่รวมกัน อาจเป็ นสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวหรื อต่างชนิ ดกัน ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ กัน ทาให้เกิด
ความหลากหลายในสังคมของสิ่ งมีชีวิตและเกิดการหมุนเวียนของสารที่สาคัญต่าง ๆ มีการถ่ายทอด
พลังงานเพื่อการดารงชีวิตอยูไ่ ด้ ในบางครั้งอาจมีส่ิ งมีชีวิตทาการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่ งแวดล้อม
ที่อาศัยอยู่ จนไม่อาจคงสภาพเดิ มไว้ได้ ดังนั้นการดารงชี วิตตามธรรมชาติจะพบว่า มีส่ิ งที่มีชีวิต
หลายชนิดอาศัยอยูร่ ่ วมกันที่เป็ นแหล่งที่อยูท่ ี่เหมาะสมกับสิ่ งมีชีวิตนั้น ๆ
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ วมกั น ใน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2.2 อธิ บ ายความส าคัญ ของความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ และ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2.3 สื บค้นข้อมูล สารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิตได้
2.4 สื บ ค้น ข้อ มู ล และน าเสนอเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการอยู่ร อดของ
สิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแบบต่างๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
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ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนพูด คุ ย เกี่ ย วกับสิ่ ง ที่ เ รี ย นมาในชั่ว โมงที่ แ ล้ว และอภิ ป รายร่ ว มกัน ถึ ง
สิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามแหล่งที่อยู่ว่ามีแห่ งใดบ้าง ระบบนิ เวศที่เห็ นนั้นเป็ นกลุ่มสิ่ งมีชีวิตใดและ
มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน
2. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 7 เรื่ อง กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่างของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตอย่างมี
เหตุและผลหรื ออาจเขียนเป็ นผังมโนทัศน์ให้ครู ดูดงั นี้
กลุ่มสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ

ผูผ้ ลิต
(Producer)

ผูบ้ ริ โภค
(Consumer)

ผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์
(Decomposer)

4. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแบบต่าง ๆ ที่
อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาโดยใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้วสรุ ป
ได้ดงั นี้
การล่าเหยือ่
(Predation)

การได้ประโยชน์
ร่ วมกัน
(Protocooperation)

ภาวะอิงอาศัย
(Commensalis
m)

ภาวะมีการย่อยสลาย
(Saprophytism
)

ภาวะพึ่งพากัน

ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ฯ

ภาวะมีการแข่งขัน
(Competition)

(Mutualism)

ภาวะปรสิ ต
(Parasitism)
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5. ผูส้ อนให้ ผูเ้ รี ย นทบทวนศึ ก ษาเรื่ อ ง กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศและ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสิ่ ง มี ชี วิ ต แบบต่ า งๆ ที่ อาศัย อยู่ร่ ว มกัน ในระบบนิ เ วศ
จากสื่ อ และ
ทาแบบฝึ กหัดท้ายเรื่ อง
6. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 7 เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแบบต่าง ๆ
ที่ อ าศัย อยู่ร่ ว มกัน ในระบบนิ เ วศ ให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาโดยใช้เ หตุ แ ละผลในการแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ
แล้วสรุ ปเพื่อนามาอภิปรายโดยส่ งตัวแทนมานาเสนอในชัว่ โมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 2
4.3 ขั้นสรุป
7. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจัดองค์ความรู ้เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนและโชว์ผลงานที่
จากใบงานที่ได้รับและส่ งสมุด
8.
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันตรวจคาตอบ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนในใบงานที่ 7
9. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
10. ผูส้ อนและนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปใบความรู ้ที่ 7-8
11. ทาแบบทดสอบ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบความรู ้ที่ 7-8
5.2 ใบงานที่ 7
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5.5 สื่ อหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงานที่ 7
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรี ยนรายบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
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6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงานที่ 7
6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน
6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 7 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมิน ความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน (รายละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(รายละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ความพอประมาณ
7.1.1 นักเรี ยนรู ้จกั กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ที่มีความเชื่อโยงกันเป็ นห่ วงโซ่
อาหาร และแบ่งเป็ น ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์
7.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแบบต่างๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ในระบบนิเวศ
7.2 ความมีเหตุมีผล
7.2.1 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่อมโยงและการกิน
ต่อกันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์
7.2.2 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพาอาศัยกัน
ในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ
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7.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
7.3.1 นักเรี ยนเข้าใจและเห็นประโยชน์ในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่อมโยง
และการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ ่อยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยู่
ร่ วมกัน
7.3.2 นักเรี ยนเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต
ที่พ่ งึ พาอาศัยกันในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ
7.4 เงื่อนไขความรู ้
7.4.1 นักเรี ยนมีความรู ้ ในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่ อมโยงและการกินต่อ
กันเป็ นทอดๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน
7.4.2 นักเรี ยนมีความรู ้ ในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพา
อาศัยกันในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
7.5.1 นักเรี ยนมี ความตระหนักในเรื่ องของกลุ่ มสิ่ งมี ชีวิต การเชื่ อมโยงและ
การกินต่อกันเป็ นทอดๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน
7.5.2 นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่ งมีชีวิตที่พ่ งึ พาอาศัยกันในแบบต่างๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ความพอประมาณ
8.1.1 นักเรี ยนรู ้จกั กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ที่มีความเชื่อโยงกันเป็ นห่ วงโซ่
อาหาร และแบ่งเป็ น ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ ได้ร้อยละ 80
8.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแบบต่างๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.2 ความมีเหตุมีผล
8.2.1 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่อมโยงและการกิน
ต่อกันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ ได้ร้อยละ 80
8.2.2 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพาอาศัยกัน
ในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
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8.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
8.3.1 นักเรี ยนเข้าใจและเห็นประโยชน์ในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่อมโยง
และการกินต่อกันเป็ นทอดๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ ่อยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยู่
ร่ วมกัน ได้ร้อยละ 80
8.3.2 นักเรี ยนเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต
ที่พ่ ึงพาอาศัยกันในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.4) เงื่อนไขความรู ้
8.4.1 นักเรี ยนมีความรู ้ในเรื่ องของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต การเชื่ อมโยงและการกินต่อ
กันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน ได้ร้อยละ
80
8.4.2 นักเรี ยนมีความรู ้ ในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่พ่ ึงพา
อาศัยกันในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
8.5.1 นักเรี ยนมี ความตระหนักในเรื่ องของกลุ่ มสิ่ งมี ชีวิต การเชื่ อมโยงและ
การกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ และความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน
ได้ร้อยละ 80
8.5.2 นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่ งมีชีวิตที่พ่ งึ พาอาศัยกันในแบบต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ความคิดรวบ
ยอดหรื อ
ผังมโนทัศน์

วิธีการนาเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนาไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
การใช้เครื่ องมือ
ที่

การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลาที่ใช้ใน
การ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ให้ความร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

การมีเหตุมีผล

มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

มีความรอบรู ้

มีคุณธรรม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

เพิ่ม
เติม
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แบบทดสอบ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
1. การที่ตกั๊ แตนมีสีเหมือนกิ่งไม้ที่มนั อาศัยอยูแ่ สดงว่า
ก. แมลงมีการปรับตัวทางด้านรู ปร่ างภายนอก
ข. แมลงมีการปรับตัวทางด้านพฤติกรรมและการแสดงออก
ค. แมลงมีการปรับตัวทางด้านสรี รวิทยาภายใน
ง. ลักษณะของตัก๊ แตนสี เหมือนกับกิ่งไม้ที่มนั อาศัยอยูเ่ อง
2. พืช
แมลง กบ งู เหยีย่ ว ผูบ้ ริ โภคอันดับสอง คือข้อใด
ก. แมลง
ข. งู
ค. เหยีย่ ว
ง. กบ
3. การอยูร่ ่ วมกันแบบ การได้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ขอ้ ใด
ก. ปลวกกับโพรโตซัวในลาไส้ปลวก
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ค. นกเอี้ยงกับควาย
ง. หนูกบั แมว
4. การเกาะของกล้วยไม้กบั ต้นไม้ขนาดใหญ่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับข้อใด
ก. ไลเคนส์
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ค. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
ง. พยาธิกบั คน
5. ไลเคนส์เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตที่เรี ยกว่าอะไร
ก. ภาวะอิงอาศัย
ข. ภาวะปรสิ ต
ค. ภาวะกล้ามเนื้อ
ง. ภาวะที่ตอ้ งพึ่งพา
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6. กาฝากพืชเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ก. พยาธิ
ข. ไวรัส
ค. เหา
ง. เชื้อโรค
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
ก. นกชอบเกาะต้นไม้
ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไม้ในสวนหน้าบ้าน
ค. กบมีสีตวั เหมือนเดิม
ง. หนวดแมลงสาบใช้คลาทางเวลากลางคืน
8. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
ก. ราดาชอบขึ้นบนขนมปั ง
ข. หมัดสุ นขั จะไม่อาศัยบนตัวคน
ค. จิ้งจกมีสีตวั เหมือนเพดานห้อง
ง. ตานกฮูกเห็นได้ดีในเวลากลางคืน
9. ข้อความที่วา่ “เสื อกินเนื้อ ไก่กินหนอน แมงเม่าตกน้ าปลาตอด” แสดงให้เห็นสภาพ
การอยูร่ ่ วมกันเป็ นแบบใด
ก. ภาวะปรสิ ต
ข. ภาวะล่าเหยือ่
ค. ภาวะแข่งขันกัน
ง. ระบบนิเวศ
10. “เสื อมีเพราะป่ าปก ป่ ารกเพราะเสื อยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายังเพราะดินดี”
ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการอยูร่ ่ วมกันแบบใด
ก. ปรสิ ต
ข. เป็ นกลางซึ่งกันและกัน
ค. ล่าเหยือ่
ง. พึ่งพาอาศัยกัน
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เฉลยแบบทดสอบ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ

1.ก
2.ง
3.ค
4.ข
5.ง
6.ค
7.ง
8.ง
9.ข
10.ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่ วยย่ อยที่ 4 เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.1
เวลาทีใ่ ช้ จานวน 2 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญของโลกต่อสิ่ งมีชีวิต ระบบนิเวศแต่ละระบบ
ได้รับพลังงานจากดวงอาทิ ตย์ในรู ปของแสงสว่างและการแผ่รังสี ผูผ้ ลิ ตในระบบนิ เวศจะเป็ น
สิ่ งมีชีวิตสิ่ งแรกที่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยน
พลังงานแสงให้เป็ นพลังงานเคมีสะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหาร ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง คือ กลูโคสและมีผลพลอยได้เป็ นก๊าซออกซิ เจนสู่ บรรยากาศ สาหรับสิ่ งมีชีวิต
อื่นซึ่ งไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องอาศัยอาหารจากการกินผูผ้ ลิตหรื อสิ่ งมีชีวิตอื่นเป็ นอาหาร
จึงทาให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 สังเกตสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันในสภาพแวดล้อม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2.2 อธิ บ ายความส าคัญ ของความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ และ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2.3 สื บค้นข้อมูล สารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิตได้
2.4 สื บ ค้น ข้อ มู ล และน าเสนอเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการอยู่ร อดของ
สิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 พีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสมสารพิษ
3.2 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
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ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนนา ภาพพีระมิดการถ่ายทอดพลังงาน ลักษณะเป็ นเกมเปิ ดภาพ ให้ผเู ้ รี ยน
ทายว่าเป็ นภาพอะไร และอภิ ปรายร่ วมกัน ถึงการถ่ายทอดพลังงาน ห่ วงโซ่ อาหาร หรื อ สายใย
อาหาร

ที่มา http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html#p1

4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 9 และ 10 เรื่ องพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและ
การสะสมสารพิษ และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
2. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ย นทบทวนศึ กษา เรื่ อง พีระมิ ด การถ่ ายทอดพลังงานและ
การสะสมสารพิษ และการหมุนเวียนของสารในระบบนิ เวศ ด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ
จากสื่ อ แจกใบงานที่ 8-12 ให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามให้ถูกต้องตามแผนภาพในใบงาน
ชั่วโมงที่ 2
4.3 ขั้นสรุป
3. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนโชว์ผลงานจากใบงานที่
8-12 ที่ผสู ้ อนแจกให้ที่บอร์ดและส่ งสมุด
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่ วยกันตรวจคาตอบ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนในใบงานที่ 8-12
5. ผูส้ อนตรวจสมุ ดเพื่อตรวจคาตอบและประเมิ นผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
(นอกเวลา)
6. ทดสอบหลัง เรี ย น เรื่ อ ง พี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและการสะสม
สารพิษ และการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ
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5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบงานที่ 8-12
5.2 ใบความรู ้ที่ 9-10
5.2 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.3 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5.4 สื่ อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงานที่ 8-12
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงานที่ 8-12
6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน
6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
6.2.6 แบบประเมินพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
6.2.7 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 8-12 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมินพฤติ ความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ใน
แบบประเมิน)
6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (รายละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
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6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(รายละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ความพอประมาณ
7.1.1 นักเรี ยนรู ้จกั พีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสมสารพิษ
7.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั การหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
7.2 ความมีเหตุมีผล
7.2.1 นัก เรี ย นรู ้ จัก และเข้า ใจพี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและการสะสม
สารพิษ
7.2.2 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจในเรื่ องของการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ
7.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
7.3.1 นัก เรี ย นเข้า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของพี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและ
การสะสมสารพิษ
7.3.2 นัก เรี ย นเข้าใจและเห็ นประโยชน์ ในเรื่ องของการหมุ นเวี ย นของสาร
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
7.4 เงื่อนไขความรู ้
7.4.1 นักเรี ยนมีความรู ้ เกี่ ยวกับพีระมิ ดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสม
สารพิษ
7.4.2 นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
7.5.1 นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ งมีชีวิตที่มีการกิน
ต่อกันเป็ นทอดๆ
7.5.2 นักเรี ยนตระหนัก ว่าต้องมีการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ
ตามธรรมชาติ
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ความพอประมาณ
8.1.1 นัก เรี ย นรู ้ จ ัก พี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและการสะสมสารพิ ษ ได้
ร้อยละ 80
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8.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั การหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.2 ความมีเหตุมีผล
8.2.1 นัก เรี ย นรู ้ จ ัก และเข้า ใจพี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและการสะสม
สารพิษ ได้ร้อยละ 80
8.2.2 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจในเรื่ องของการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
8.3.1 นัก เรี ย นเข้า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของพี ร ะมิ ด การถ่ า ยทอดพลัง งานและ
การสะสมสารพิษ ได้ร้อยละ 80
8.3.2 นัก เรี ย นเข้าใจและเห็ นประโยชน์ในเรื่ องของการหมุ นเวี ย นของสาร
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ได้ร้อยละ 80
8.4) เงื่อนไขความรู ้
8.4.1 นักเรี ยนมีความรู ้ เกี่ ยวกับพีระมิ ดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสม
สารพิษ ได้ร้อยละ 80
8.4.2 นักเรี ยนมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ
ได้ร้อยละ 80
8. เงื่อนไขคุณธรรม
8.5.1 นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ งมีชีวิตที่มีการกิน
ต่อกันเป็ นทอด ๆ ได้ร้อยละ 80
8.5.2 นักเรี ยนตระหนักว่าต้องมีการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ
ตามธรรมชาติ ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ความคิดรวบ
ยอดหรื อผัง
มโนทัศน์

วิธีการนาเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนาไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ
การใช้เครื่ องมือ
ที่

การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลาที่ใช้ใน
การ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ให้ความร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

การมีเหตุมีผล

มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

มีความรอบรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

มีคุณธรรม

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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แบบทดสอบ
ดุลยภาพของระบบนิเวศ
1. ในฤดูฝนพืชจะเขียวชอุ่มแต่ในฤดูแล้งพืชเหี่ ยวเฉาแสดงว่าเป็ นไปตามข้อใด
ก. น้ ามีความสาคัญต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ข. น้ ามีความสาคัญต่อการคายน้ าของพืช
ค. น้ ามีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและให้ความสมบูรณ์ต่อพืช
ง. น้ ามีความสาคัญต่อพื้นดินที่พืชขึ้นอยู่
2. ข้อใดที่ทาให้นกปากห่างจากประเทศอินเดียอพยพมายังวัดไผ่ลอ้ มในเดือนพฤศจิกายน
ก. อุณหภูมิ
ข. สารอาหาร
ค. อากาศ
ง. ศัตรู รบกวน
3. ถ้าโลกขาดสิ่ งมีชีวิตจาพวกพืชโลกจะเป็ นอย่างไร
ก. ขาดน้ า ขาดอาหาร
ข. ขาดอาหาร ขาดออกซิเจน
ค. ขาดอาหาร ขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ง. ขาดน้ า ขาดออกซิเจน
4. “นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีประโยชน์เพราะนกเป็ นตัวกินแมลงที่เป็ นศัตรู พืช” จากข้อความ
นกเป็ นอะไร
ก. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีปีก
ข. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่น่ารัก
ค. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็ นอาหาร
ง. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีประโยชน์
5. สิ่ งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 คือข้อใด
ก. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 2
ข. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 3
ค. ผูย้ อ่ ยอินทรี สาร
ง. ผูผ้ ลิต
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6. สิ่ งมีชีวิตที่ยอ่ ยอินทรี ยสารคือข้อใด
ก. ราและแบคทีเรี ย
ข. ทาก
ค. ปูนา
ง. หนู
7. วัฏจักรของสารที่มีเหลือเฟื อและไม่ขาดแคลนคือข้อใด
ก. วัฏจักรคาร์บอน
ข. วัฏจักรแคลเซียม
ค. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ง. วัฏจักรกามะถัน
8. ข้อใดมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ าน้อยที่สุด
ก. การคายน้ าของพืช
ข. การหายใจ
ค. การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ง. การสังเคราะห์ดว้ ยโปรตีน
9. วัฏจักรที่มีพ้ืนดินเป็ นแหล่งรองรับและสารองคือวัฏจักรของข้อใด
ก. วัฏจักรไนโตรเจน
ข. วัฏจักรคาร์บอน
ค. วัฏจักรแคลเซียม
ง. วัฏจักรออกซิเจน
10. ในสถานที่แห่งหนึ่งมีอตั ราการระเหยของน้ ามากกว่าอัตราการกลัน่ ตัวของน้ าที่แห่งนี้
ควรจะเป็ นข้อใด
ก. ท้องทะเลและมหาสมุทร
ข. ชายฝั่งทะเล
ค. ที่ราบลุ่ม
ง. ที่แห้งแล้ง
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เฉลยแบบทดสอบ
ดุลยภาพของระบบนิเวศ

1.ค
2.ก
3.ข
4.ค
5.ง
6.ก
7.ก
8.ง
9.ค
10.ง

261
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 1 ระบบนิเวศ
หน่ วยย่ อยที่ 5 เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.1
เวลาทีใ่ ช้ จานวน 2 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
ระบบนิ เวศในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
แต่ถึงกระนั้นระบบนิ เวศก็ยงั คงรั กษาสภาพเดิ มไว้ได้ถา้ การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไม่ส่งผลกระทบ
อย่างรุ น แรง ในบางครั้ งการเปลี่ ย นแปลงอาจจะมี ผลต่ อขนาดของกลุ่ มสิ่ งมี ชี วิตและชนิ ด ของ
สิ่ งมี ชีวิ ต ที่ อาศัย ในแหล่ งที่ อยู่ใ นระบบนิ เวศนั้น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เวศใน
ลักษณะนี้ เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต (Ecological Succession) ซึ่ งเกิดขึ้นอย่าง
ช้า ๆ เช่ น การตื้ นเขิ นของแหล่งน้ าจนกลายเป็ นพื้นดิ นที่มีพืชชนิ ดต่างๆ การเกิ ดของวัชพืชใน
แปลงนาข้าว หรื อการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เช่น การตัดไม้ทาลาย
ป่ า การทาไร่ เลื่อนลอย สาหรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ถือว่าเป็ นกระบวนการหนึ่ ง
ที่ทาให้เกิ ดการเจริ ขของระบบนิ เวศ ทาให้สามารถทานายแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ที่จะเกิดขึ้นได้
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ วมกั น ใน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิตได้
2.2 อธิ บ ายความส าคัข ของความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ และ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได้
2.3 สื บค้นข้อมูล สารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิตได้
2.4 สื บ ค้น ข้อ มู ล และน าเสนอเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการอยู่ร อดของ
สิ่ งมีชีวิตกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้นั ปฐมภูมิ (Primary Succession)
3.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้นั ทุติยภูมิ (Secondary Succession)
3.3 การเปลี่ยนแปลงแทนที่เนื่องจากกลุ่มสิ่ งมีชีวิต (Autogenic Succession)
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3.4 การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ เ นื่ อ งจากสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นไป ( Allogenic
Succession)
3.5 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแทนที่
3.6 ระดับของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนนา ภาพการเกิดอุบตั ิภยั ต่างๆ ตามธรรมชาติ พูดคุยซักถามกับนักเรี ยน
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในลักษณะการอภิปรายร่ วมกัน

ที่มา http://www.google.co.th/imgres?imgurl

4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. ผูส้ อนแจกใบความรู ้ที่ 11 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต ด้วยความ
ละเอียดรอบคอบจากสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบท้ายเรื่ อง
ชั่วโมงที่ 2
4.3 ขั้นสรุป
1. ผูส้ อนแจกใบงานที่ 13 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
2. ผู ้เ รี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม จัด องค์ค วามรู ้ อ ย่ า งมี เ หตุ แ ละผล จากใบงานที่ 13
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนและส่ งสมุด
3. ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดยใช้เหตุและผล
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5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบงานที่ 13
5.2 ใบความรู ้ที่ 11
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5.5 สื่ อหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงานที่ 13
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงาน
6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงานที่ 13
6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน
6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 13 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (รายละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(รายละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
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6.3.5 แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ความพอประมาณ
นักเรี ยนรู ้จกั การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต เมื่อสิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง ตายหรื อ
ถูกทาลายสิ่ งมี ชีวิตอี กหนึ่ งก็จะเข้าแลกเปลี่ ยนแทนที่ ซึ่ งระดับของการเปลี่ ยนแปลงแทนที่ จะ
ขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสิ่ งมีชีวิต
7.2 ความมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต เมื่อ
สิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง ตาย หรื อถูกทาลายสิ่ งมีชีวิตอีกหนึ่ งก็จะเข้าแลกเปลี่ยนแทนที่ ซึ่ งระดับของการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่จะขึ้นกับปั จจัยต่างๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสิ่ งมีชีวิต
7.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
7.4 เงื่อนไขความรู ้
นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิตหรื อที่ ซึ่ งมี
สิ่ งที่มีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงและทดแทนกันได้ หรื อการยอมรับสิ่ งมีชีวิตใหม่หรื อความคิดเห็น
ใหม่ทดแทนสิ่ งเดิมที่สูขเสี ยไป
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ความพอประมาณ
นักเรี ยนรู ้จกั การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต เมื่อสิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง ตาย หรื อ
ถูกทาลายสิ่ งมี ชีวิตอี กหนึ่ งก็จะเข้าแลกเปลี่ ยนแทนที่ ซึ่ งระดับของการเปลี่ ยนแปลงแทนที่ จะ
ขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสิ่ งมีชีวิต ได้ร้อยละ 80
8.2 ความมีเหตุมีผล
นัก เรี ย นรู ้ จ ัก และเข้า ใจลัก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
เมื่อสิ่ งมี ชีวิตหนึ่ ง ตาย หรื อถูกทาลายสิ่ งมีชีวิตอีกหนึ่ งก็จะเข้าแลกเปลี่ยนแทนที่ ซึ่ งระดับของ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่จะขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสิ่ งมีชีวิต ได้ร้อยละ 80
8.3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
8.3.1 นักเรี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
ได้ร้อยละ 80
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8.4 เงื่อนไขความรู ้
นักเรี ยนมี ความรู ้ เกี่ ยวกับลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของสิ่ งมี ชีวิต
ได้ร้อยละ 80
8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิตหรื อที่ ซึ่ งมี
สิ่ งที่มีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงและทดแทนกันได้ หรื อการยอมรับสิ่ งมีชีวิตใหม่หรื อความคิดเห็น
ใหม่ทดแทนสิ่ งเดิมที่สูขเสี ยไป ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ความคิดรวบ
ยอดหรื อผัง
มโนทัศน์

วิธีการนาเสนอ

การยอมรับ
ผลงาน

การนาไปใช้
แก้ปัขหาอย่างมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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การแบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ
การใช้เครื่ องมือ
ที่

การแก้ปัขหา
อย่างมีเหตุผล

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลาที่ใช้ใน
การ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่มเติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ
ให้ความร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

การมีเหตุมีผล

มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

มีความรอบรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

มีคุณธรรม
เพิ่มเติม

2

3

4
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แบบทดสอบ
การเปลีย่ นแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
1. วัฏจักรที่มีการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับการหมุนเวียนของพลังงานคือข้อใด
ก. วัฏจักรไนโตรเจน
ข. วัฏจักรคาร์บอน
ค. วัฏจักรแคลเซียม
ง. วัฏจักรน้ า
2. แคลเซียมมีความสาคัขต่อสิ่ งมีชีวิตในด้านใด
ก. เป็ นส่ วนประกอบที่แข็งแรงของร่ างกายคือกระดูกและฟัน
ข. ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
ค. ช่วยในการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อที่แสดงวัฏจักรของแคลเซียมคือข้อใด
ก. แคลเซียมจากดิน สัตว์ ผูย้ อ่ ยสลาย กลับสู่ดิน
ข. แคลเซียมจากดิน พืช สัตว์ ผูย้ อ่ ยสลาย กลับสู่ดิน
ค. แคลเซียมจากน้ า พืช สัตว์ ผูย้ อ่ ยสลาย กลับสู่น้ า
ง. แคลเซียมจากน้ า สัตว์ ผูย้ อ่ ยสลาย กลับสู่น้ า
4. วัฎจักรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมากคือข้อใด
ก. วัฏจักรคาร์บอนและวัฏจักรไนโตรเจน
ข. วัฏจักรคาร์บอนและวัฏจักรน้ า
ค. วัฏจักรน้ าและวัฏจักรไนโตรเจน
ง. วัฏจักรไนโตรเจนและวัฏจักรแคลเซียม
5. พืชนาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็ นพลังงานเคมีหรื อพลังงานศักย์เก็บไว้ในโมเลกุล
ของอาหารโดยขบวนการใด
ก. คายน้ า
ข. หายใจ
ค. ถ่ายทอดพลังงาน
ง. สังเคราะห์ดว้ ยแสง

271
6. พลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังผิวโลก สิ่ งมีชีวิตจะใช้เพียงเล็กน้อย ส่ วนใหข่จะสะท้อน
คืนสู่บรรยากาศในรู ปของอะไร
ก. พลังงานแสง
ข. พลังงานศักย์
ค. พลังงานจลน์
ง. ความร้อน
7. พืชสามารถสร้างอาหารที่ให้พลังงานแก่ส่ิ งมีชีวิต พลังงานที่มีอยูใ่ นโมเลกุลของสารอาหารนั้น
มาจากสิ่ งใด
ก. แร่ ธาตุในดิน
ข. CO2
ค. แสงจากดวงอาทิตย์
ง. น้ า
8. ปริ มาณอาหารที่ถ่ายทอดไปยังสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิดในห่วงโซ่อาหารประมาณร้อยละเท่าใด
ก. 5
ข. 10
ค. 15
ง. 20
9. สิ่ งที่น่าจะมีความสาคัขต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่นอ้ ยที่สุดคืออะไร
ก. ความชื้นของบรรยากาศ
ข. แสงสว่าง
ค. อุณหภูมิ
ง. ความกดดัน
10. ในกรณี ที่เกิดน้ าท่วมทาให้พืชต่างๆที่เจริ ขอยูต่ ายไปแล้ว เมื่อน้ าลดทาให้เกิดมีพืชชนิดใหม่
ขึ้นมาแทนที่เนื่องจาก
ก. ความเข้มของแสงเปลี่ยนไป
ข. ความเป็ นกรดด่างของดินเปลี่ยนไป
ค. อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืชชนิดแรก
ง. ความชื้นและอุณหภูมิของอาการเปลี่ยนไป
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เฉลยแบบทดสอบ
การเปลีย่ นแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิ
1.ข
2.ง
3.ข
4.ข
5.ง
6.ง
7.ค
8.ข
9.ง
10.ข
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
หน่ วยย่ อยที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.2
เวลาทีใ่ ช้ จานวน 1 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
ปั จจุ บนั มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบนิ เวศของโลก มนุ ษย์จึงต้องดำรงชี วิตด้วย
กำรอำศัยซึ่ งปั จจัย 4 คือ อำหำร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค เมื่อมนุ ษย์เพิ่มขึ้นผลที่
ตำมมำ คือ ควำมเสื่ อมโทรมของทรั พยำกรธรรมชำติ เกิ ดปั ญหำกำรขำดแคลนทรั พยำกร และ
ปั ญหำด้ำนมลพิษต่ำง ๆ ตำมมำแนวทำงที่ จะแก้ปัญหำจึ งเน้นที่ กำรนำทรั พยำกรไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแต่ตอ้ งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่ยงั่ ยืนต่อไป
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 รู ้และเข้ำใจควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม หำแนวทำง
ป้ องกันกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
2.2 รู ้ และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ ยนแปลงทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อม
ระดมควำมคิ ด วำงแผนและปฏิ บ ัติ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หำอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นำทรั พ ยำกรธรรมชำติ
ในท้องถิ่น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ
3.2 สิ่ งแวดล้อม
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนถำมผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม และ
อภิปรำยร่ วมกัน อย่ำงมีเหตุและผล
4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ ที่ 12 เรื่ อง ทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม
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2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษำเรื่ อง ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ จำกสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนจัดเป็ นองค์ควำมรู ้และทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง
3. ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 14 เรื่ อง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
4.3 ขั้นสรุป
4. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจัดองค์ควำมรู ้และนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรี ยน
5. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันอภิปรำยสรุ ปโดยใช้เหตุและผล
6. ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบควำมรู ้ที่ 12
5.2 ใบงำนที่ 14
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
5.5 สื่ อหลักสู ตรสถำนศึ กษำ เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงำนที่ 14
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำน
6.1.6 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงำนที่ 14
6.2.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน
6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงำนที่ 14 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
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6.3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน (รำยละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมิ นควำมสำมำรถในกำรปฏิ บ ัติ ต ำมแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(รำยละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ควำมพอประมำณ
นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหมำย ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วหมด
ไปรวมถึงกำรอนุรักษ์ และควำมหมำยของสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
7.2 ควำมมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมรวมถึงกำรอนุรักษ์
ให้คงอยูส่ ื บไป
7.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นักเรี ยนเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
7.4 เงื่อนไขควำมรู ้
นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นั ก เรี ยนมี ต ระหนั ก เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ควำมพอประมำณ
นักเรี ยนรู ้ จกั ทรั พยำกรธรรมชำติ ควำมหมำย ทรั พยำกรธรรมชำติ ที่ใช้แล้ว
หมดไปรวมถึงกำรอนุรักษ์ และควำมหมำยของสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ได้ร้อยละ 80
8.2 ควำมมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมรวมถึงกำรอนุรักษ์
ให้คงอยูส่ ื บไป ได้ร้อยละ 80
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8.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นั ก เรี ยนเข้ำ ใจและเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
ได้ร้อยละ 80
8.4 เงื่อนไขควำมรู ้
นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ได้ร้อยละ 80
8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นั ก เรี ยนมี ต ระหนั ก เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่

ชื่อ-สกุล

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ควำมคิดรวบ
ยอดหรื อผัง
มโนทัศน์

วิธีกำรนำเสนอ

กำรยอมรับ
ผลงำน

กำรนำไปใช้
แก้ปัญหำอย่ำงมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กำรใช้เครื่ องมือ
ที่

กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุผล

กำรเก็บรักษำ
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลำที่ใช้ใน
กำร
ปฏิบตั ิกำร
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่มเติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้ควำมร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

กำรมีเหตุมีผล

มีควำมคิดริ เริ่ ม
สร้ำงสรรค์

มีควำมรอบรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

มีคุณธรรม
เพิ่มเติม

2

3

4
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แบบทดสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กำรเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งใดน้อยที่สุด
ก. กำรเกิดน้ ำท่วมใหญ่
ข. กำรเกิดไฟไหม้
ค. กำรทำไร่ เลื่อนลอย
ง. ควำมเข้มของแสงสว่ำงและเวลำที่ได้รับแสง
2. ป่ ำสงวนหลำยแห่งทำงภำคอีสำนถูกโค่นทำลำยลงเป็ นจำนวนมำกถ้ำหำกปล่อยไว้ตำมสภำพ
ธรรมชำติจะเกิดกำรแทนที่ได้หลำยแบบด้วยกันยกเว้ นข้อใด
ก. ทดแทนแบบเป็ นทุ่งหญ้ำ
ข. ทดแทนแบบเป็ นป่ ำโปร่ ง
ค. ทดแทนแบบเป็ นป่ ำจำก
ง. ทดแทนแบบเป็ นป่ ำพลัดใบ
3. ป่ ำทำงภำคเหนือของไทยถูกทำลำยและทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ ึนพืชจำพวกใด
ต่อไปนี้ที่ไม่มีโอกำสเจริ ญได้
ก. ไม้ลม้ ลุก
ข. หญ้ำ
ค. โกงกำง
ง. ไม้เถำ
4. กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของโพรโทซัวในขวดที่มีน้ ำต้มฟำงที่เจริ ญต่อจำกแบคทีเรี ยคือข้อใด
ก. โพรโทซัวที่มีแส้กินพวกแบคทีเรี ย
ข. โพรโทซัวที่มีขนซีเลียกินสำรที่แบคทีเรี ยปล่อยออกมำ
ค. อมีบำซึ่งเจริ ญได้ดีในสภำพกรดสูง
ง. โพรโทซัวหลำยชนิดอยูป่ นกัน
5. สภำพสำคัญที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในขวดเลี้ยงโพรโทซัว คือข้อใด
ก. สภำพควำมเป็ นกรดด่ำงของน้ ำเลี้ยง
ข. สภำพของแสงสว่ำงที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ค. สภำพของอุณหภูมิที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ง. ปริ มำณของน้ ำเลี้ยงที่มีอยูใ่ นขวดเลี้ยง
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6. กำรผันแปรจำนวนของประชำกรขึ้นอยูก่ บั อะไร
ก. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย
ข. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย อัตรำกำรย้ำย
ค. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรย้ำยเข้ำ อัตรำกำรย้ำยออก
ง. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรแก่ อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย
7. ปั จจัยที่มีผลในทำงกำรเพิ่มประชำกรคือปัจจัยในข้อใด
ก. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรย้ำย
ข. อัตรำกำรย้ำย อัตรำกำรบรรลุนิติภำวะ
ค. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรย้ำยเข้ำ
ง. อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรย้ำยและอัตรำกำรบรรลุนิติภำวะ
8. กำรที่มีควำมหนำแน่นของประชำกรสูงขึ้นแสดงว่ำอย่ำงไร
ก. มีอตั รำกำรเกิดสู ง อัตรำกำรตำยต่ำ
ข. มีอตั รำกำรย้ำยเข้ำสูง อัตรำกำรย้ำยออกต่ำ
ค. อัตรำกำรเกิดและย้ำยเข้ำสู งมำก
ง. อัตรำกำรเกิดและย้ำยเข้ำสู งกว่ำอัตรำกำรตำยและย้ำยออก
9. จำกกำรสำรวจพบว่ำประชำกรในระยะสื บพันธุ์มีจำนวนสูงมำกกว่ำประชำกรในระยะก่อน
และหลังสื บพันธุ์ แสดงว่ำในอนำคตประชำกรจะเป็ นอย่ำงไร
ก. จำนวนประชำกรจะเพิ่มอย่ำงมำกเพรำะมีประชำกรระยะสื บพันธุ์มำก
ข. จำนวนประชำกรจะเพิ่มเพรำะมีประชำกรระยะหลังสื บพันธุ์นอ้ ย
ค. จำนวนประชำกรจะลดเพรำะมีประชำกรในระยะก่อนสื บพันธุ์นอ้ ย
ง. ยังสรุ ปไม่ได้แต่มีแนวโน้มเพิ่มมำกกว่ำลด
10. ลักษณะใดของน้ ำที่จดั ว่ำเป็ นน้ ำเสี ย
ก. น้ ำขุ่นมีตะกอนดิน
ข. น้ ำมีสีเขียวเนื่องจำกตะไคร่ น้ ำ
ค. มีอินทรี สำรเจือปนทำให้มีกลิ่นเหม็น
ง. มีใบไม้ทบั ถมกันอยูก่ น้ บ่อ
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เฉลยแบบทดสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ง
2.ค
3.ค
4.ก
5.ก
6.ค
7.ค
8.ง
9.ค
10.ค
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
หน่ วยย่ อยที่ 2 เรื่อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.2 เวลาทีใ่ ช้ จานวน 1 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
ปั จจุ บนั มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบนิ เวศของโลก มนุ ษย์จึงต้องดำรงชี วิตด้วย
กำรอำศัยซึ่ งปั จจัย 4 คือ อำหำร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อำศัยและยำรักษำโรค เมื่อมนุ ษย์เพื่อขึ้นผลที่
ตำมมำ คือ ควำมเสื่ อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดปั ญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรและปั ญหำ
ด้ำนมลพิษต่ำง ๆ ตำมมำ แนวทำงที่จะแก้ปัญหำจึงเน้นที่กำรนำทรัพยำกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดแต่ตอ้ งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่ยงั่ ยืนต่อไป
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 รู ้และเข้ำใจควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม หำแนวทำง
ป้ องกันกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
2.2 รู ้ และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ ยนแปลงทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อม
ระดมควำมคิ ด วำงแผนและปฏิ บตั ิ เพื่อแก้ไ ขปั ญหำอนุ รัก ษ์แ ละพัฒนำทรั พยำกรธรรมชำติ ใ น
ท้องถิ่น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
3.2 สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะที่อยูอ่ ำศัย
3.3 มีควำมสำคัญต่อควำมเจริ ญและกำรพัฒนำประเทศ
3.4 มีอิทธิพลต่อกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
3.5 มีควำมสำคัญต่อประวัติควำมเป็ นมำของมนุษย์
3.6 ให้ประโยชน์ดำ้ นกำรท่องเที่ยวและกำรพักผ่อนหย่อนใจ
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
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ชั่วโมงที่ 1
4.1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ผูส้ อนนำภำพแหล่งพักผ่อนหย่อนใจลักษณะเป็ นเกมเปิ ดภำพ ให้ผเู ้ รี ยนทำยว่ำ
เป็ นภำพอะไร และอภิปรำยร่ วมกัน โดยใช้เหตุและผล

ที่มำ http://travel.sanook.com/archive/center/latest/all/

4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
1. ผู ้ ส อ น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ศึ ก ษ ำ ใ บ ค ว ำ มรู ้ ที่ 13 เ รื่ อ ง คว ำ ม ส ำคั ญ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทบทวนศึกษำเรื่ อง ควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม ด้วยควำมละเอียดรอบคอบและใช้เหตุและผลจัดเป็ นองค์ควำมรู ้ จำกสื่ อ แล้วให้
ผูเ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง
4.3 ขั้นสรุป
3. ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 15 ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจัดองค์ควำมรู ้จำกใบควำมรู ้ที่ 13
4. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจัดองค์ควำมรู ้ ที่ได้รับจำกใบควำมรู ้ที่ 13 แล้วนำเสนอ
ผลงำนหน้ำชั้นเรี ยน
5. ทดสอบหลัง เรี ยน เรื่ อง ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบควำมรู ้ที่ 13
5.2 ใบงำนที่ 15
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
5.5 สื่ อหลักสู ตรสถำนศึ กษำ เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
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6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงำนที่ 15
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของผูเ้ รี ยนรำยบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำน
6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงำนที่ 15
6.2.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน
6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงำนที่ 15 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน (รำยละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(รำยละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ควำมพอประมำณ
นัก เรี ย นรู ้ จ ัก ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ที่ เ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย และคุณค่ำทำงกำร
พักผ่อนหย่อนใจ
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7.2 ควำมมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย และคุณค่ำ
ทำงกำรพักผ่อนหย่อนใจ
7.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นักเรี ย นเข้ำใจและเห็ น คุ ณค่ำของควำมสำคัญของทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย
และคุณค่ำทำงกำรพักผ่อนหย่อนใจ
7.4 เงื่อนไขควำมรู ้
นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นั ก เรี ยนมี ต ระหนั ก เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ควำมพอประมำณ
นัก เรี ย นรู ้ จ ัก ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ที่ เ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย และคุณค่ำทำงกำร
พักผ่อนหย่อนใจ ได้ร้อยละ 80
8.2 ควำมมีเหตุมีผล
นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย และคุณค่ำ
ทำงกำรพักผ่อนหย่อนใจ ได้ร้อยละ 80
8.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
นักเรี ย นเข้ำ ใจและเห็ น คุ ณค่ำของควำมสำคัญของทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิต่อลักษณะของที่อยูอ่ ำศัย
และคุณค่ำทำงกำรพักผ่อนหย่อนใจ ได้ร้อยละ 80
8.4 เงื่อนไขควำมรู ้
นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80
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8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นั ก เรี ยนมี ต ระหนั ก เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคัญ ของทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ได้ร้อยละ 80
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แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่

ชื่อ-สกุล

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ควำมคิดรวบ
ยอดหรื อผัง
มโนทัศน์

วิธีกำรนำเสนอ

กำรยอมรับ
ผลงำน

กำรนำไปใช้
แก้ปัญหำอย่ำงมี
เหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

2

3

4

เพิ่ม
เติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กำรใช้เครื่ องมือ
ที่

กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุผล

กำรเก็บรักษำ
อุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

เวลำที่ใช้ใน
กำร
ปฏิบตั ิกำร
ทดลอง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

เพิ่มเติม
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้ควำมร่ วมมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

กำรมีเหตุมีผล

มีควำมคิดริ เริ่ ม
สร้ำงสรรค์

มีควำมรอบรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

มีคุณธรรม
เพิ่มเติม

2

3

4
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แบบทดสอบ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กำรวัดควำมเน่ำเสี ยของน้ ำเรำวัดปริ มำณของสิ่ งใด
ก. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ข. ก๊ำซออกซิเจน
ค. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ง. อินทรี ยสำรในน้ ำ
2. น้ ำเสี ยมักมีสีดำและกลิ่นเหม็นเนื่องมำจำกข้อใด
ก. เกิดก๊ำซ H2S และทำปฏิกิริยำกับโลหะหนักในน้ ำ
ข. เกิดก๊ำซ SO2 และทำปฏิกิริยำกับโลหะหนักในน้ ำ
ค. เกิดก๊ำซ H2S และทำปฏิกิริยำกับสำรอินทรี ยใ์ นน้ ำ
ง. เกิดก๊ำซ SO2 และทำปฏิกิริยำกับสำรอินทรี ยใ์ นน้ ำ
3. แม่น้ ำแม่กลองเกิดมลพิษน้ ำเสี ยมีสำเหตุมำจำกข้อใด
ก. สิ่ งสกปรกจำกอำคำรบ้ำนเรื อน
ข. สิ่ งสกปรกจำกกำรเกษตรกรรม
ค. สิ่ งสกปรกจำกโรงงำนน้ ำตำล
ง. สิ่ งสกปรกจำกกลัน่ น้ ำมัน
4. โรคมินำมำตะที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นเกิดจำกสำรในข้อใด
ก. ปรอท
ข. ตะกัว่
ค. แคดเมียม
ง. ทองแดง
5. กำรวัดหำค่ำ BOD ใช้เวลำและอุณหภูมิเท่ำใดเป็ นมำตรฐำน
ก. 5 วันที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส
ข. 10 วันที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส
ค. 5 วันที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส
ง. 10 วันที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส
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6. ข่ำวในหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับมลพิษทำงน้ ำเกิดจำกโรงงำนชนิดใดมำกที่สุด
ก. โรงงำนสุ รำปล่อยน้ ำเสี ย
ข. โรงงำนน้ ำตำลปล่อยน้ ำเสี ย
ค. โรงงำนฆ่ำสัตว์ปล่อยน้ ำเสี ย
ง. โรงงำนทำน้ ำปลำปล่อยน้ ำเสี ย
7. โดยทัว่ ไปสำเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศมักมีผลทำให้เกิดมลพิษทำงน้ ำด้วยข้อใด
ที่เป็ นมลพิษทำงอำกำศที่เกิดผลกระทบกับน้ ำน้อยที่สุด
ก. โรงงำนอุตสำหกรรม
ข. ท่อไอเสี ยรถยนต์
ค. ของเสี ยจำกอำคำรบ้ำนเรื อน
ง. สำรเคมีจำกกำรเกษตร
8. กำรที่โลหะถูกกรดกัดกร่ อนและได้รับควำมเสี ยหำยมีสำเหตุเนื่องมำจำกก๊ำซในข้อใด
ก. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
ข. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ค. ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ง. ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน
9. ในสภำพจรำจรคับคัง่ มักมีปัญหำเกี่ยวกับมลพิษของอำกำศซึ่งน่ำจะเกิดจำกข้อใด
ก. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ข. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
ค. ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน
ง. ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์
10. ข้อใดเป็ นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ
ก. คนที่ลกั ลอบตัดไม้ทำลำยป่ ำ
ข. คนที่ผลิตและขำยอำหำรผสมสี
ค. คนที่ขบั ขี่จกั รยำนยนต์แล้วเร่ งเครื่ องเสี ยงดังมำก
ง. ถูกทุกข้อที่กล่ำวมำ
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เฉลยแบบทดสอบ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ข
2.ก
3.ค
4.ก
5.ค
6.ข
7.ข
8.ข
9.ข
10.ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
หน่ วยย่ อยที่ 3 เรื่อง การใช้ ประโยชน์ และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ว 2.2 เวลาทีใ่ ช้ จานวน 7 ชั่วโมง
.............................................................................
1. สาระสาคัญ
ปั จจุบนั มนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งในระบบนิเวศของโลก มนุษย์จึงต้องดำรงชีวิตด้วยกำร
อำศัยซึ่ งปั จจัย 4 คือ อำหำร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยูอ่ ำศัยและยำรักษำโรค เมื่อมนุ ษย์เพื่อขึ้นผลที่ตำมมำ
คือควำมเสื่ อมโทรมของทรั พยำกรธรรมชำติ เกิ ดปั ญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรและปั ญหำด้ำน
มลพิ ษ ต่ ำ งๆ ตำมมำ แนวทำงที่ จ ะแก้ปั ญ หำจึ ง เน้น ที่ ก ำรน ำทรั พ ยำกรไปใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุ ดแต่ตอ้ งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่ยง่ั ยืนต่อไป
2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
2.1 รู ้และเข้ำใจควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม หำแนวทำง
ป้ องกันกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
2.2 รู ้ และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ ยนแปลงทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อม
ระดมควำมคิ ด วำงแผนและปฏิ บ ัติ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หำอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นำทรั พ ยำกรธรรมชำติ
ในท้องถิ่น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ทรัพยำกรน้ ำ
3.2 ทรัพยำกรดิน
3.3 ทรัพยำกรอำกำศ
3.4 ทรัพยำกรป่ ำไม้
3.5 ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม
เทคนิคสื บค้น)
ชัว่ โมงที่ 1
4.1 ขั้นนำเข้ำสู่บทเรี ยน
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นอภิ ป รำยร่ ว มกัน ในเรื่ องของแหล่ ง น้ ำ พื้ น ดิ น ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ ป่ ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยใช้เหตุและผลในเรื่ องของแหล่งที่อยูว่ ำ่ สัตว์ป่ำนั้นว่ำอำศัยอยูท่ ี่ใด
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2. ผูส้ อนแนะนำวิ ธี ใช้สื่อ ของหลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ ในหัว ข้อสุ ดท้ำย คื อ
กำรใช้ประโยชน์และปั ญหำจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เรี ยนรู ้ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
และสิ่ งแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ให้เกิดประสิ ทธิภำพมำกที่สุด
4.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนำทักษะผูเ้ รี ยน
3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 14 เรื่ อง ทรัพยำกรน้ ำ แล้วแจกใบงำน
ที่ 16 ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้
4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษำเรื่ อง ทรัพยำกรน้ ำ ด้วยควำมละเอียดรอบคอบจำก
สื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง
5. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่ำงทรัพยำกรน้ ำอย่ำงมีเหตุ
และผล โดยมีผสู ้ อนคอยให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัย
6. ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้ เรื่ องทรัพยำกรน้ ำ ส่ งตัวแทนมำนำเสนอควำมคิด
รวบยอดหรื อผังมโนทัศน์
7. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรี ยนโชว์ผลงำนที่บอร์ดและส่ งสมุด
ชัว่ โมงที่ 2
8. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 15 เรื่ อง ทรัพยำกรดินด้วยควำมละเอียด
รอบคอบจำกสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 17
9. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่ำงทรัพยำกรดินอย่ำงมีเหตุ
และผล โดยมีผสู ้ อนคอยให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัย
10. ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้ เรื่ องทรัพยำกรดิน ส่ งตัวแทนมำนำเสนอควำมคิด
รวบยอดหรื อผังมโนทัศน์
ชั่วโมงที่ 3
11. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 16 เรื่ อง ทรัพยำกรอำกำศ ด้วยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 18
12. ผู เ้ รี ยนแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น ช่ ว ยกัน ยกตัว อย่ ำ งทรั พ ยำกรอำกำศ
อย่ำงมีเหตุและผลโดยมีผสู ้ อนคอยให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัย
13. ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้ เรื่ องทรั พยำกรอำกำศ ส่ งตัวแทนมำนำเสนอ
ควำมคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์
ชั่วโมงที่ 4
14. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 17 เรื่ อง ทรัพยำกรป่ ำไม้ ด้วยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 19
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15. ผู ้เ รี ยนแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น ช่ ว ยกัน ยกตัว อย่ ำ งทรั พ ยำกรป่ ำไม้
อย่ำงมีเหตุและผล โดยมีผสู ้ อนคอยให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัย
16. ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้ เรื่ อง ทรั พยำกรป่ ำไม้ ส่ งตัวแทนมำนำเสนอ
ควำมคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์
17. ผูส้ อนให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แจกใบงำนที่ 20 เรื่ อง ป่ ำไม้
และสัตว์ป่ำ จำก Internet และนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรี ยน
ชั่วโมงที่ 5
18. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 18 เรื่ อง ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ด้วยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกสื่ อ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบท้ำยเรื่ อง ผูส้ อนแจกใบงำนที่ 21
19. ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็ นช่ วยกันยกตัวอย่ำงทรั พยำกรสัตว์ป่ำ
อย่ำงมีเหตุและผล โดยมีผสู ้ อนคอยให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัย
20. ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ควำมรู ้ เรื่ อง ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ส่ งตัวแทนมำนำเสนอ
ควำมคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์
4.3 ขั้นสรุ ป
ชั่วโมงที่ 6
21. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่ วยกันตรวจคำตอบ และประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและตรวจใบงำนที่ 21
22. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์และปั ญหำจำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้คงอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน
23. ผูส้ อนตรวจสมุดเพื่อตรวจคำตอบ และประเมินผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
(นอกเวลำ)
ชั่วโมงที่ 7
24. ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
5. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 ใบควำมรู ้ที่ 14-18
5.2 ใบงำนที่ 16-21
5.3 แหล่งข้อมูล www.aksorn.com
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
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5.5 สื่ อหลักสู ตรสถำนศึกษำ เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีกำรวัดและประเมินผล
6.1.1 ตรวจใบงำนที่ 16-21
6.1.2 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของผูเ้ รี ยนรำยบุคคล
6.1.6 สังเกตพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำน
6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ
6.2 เครื่ องมือวัดและประเมิน
6.2.1 ใบงำนที่ 16-21
6.2.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน
6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5แบบทดสอบ
6.3 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงำนที่ 16-21 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
6.3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.3 แบบประเมิ นควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน (รำยละเอี ยดอยู่ในแบบ
ประเมิน)
6.3.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(รำยละเอียดอยูใ่ นแบบประเมิน)
6.3.5 แบบทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
7. การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ควำมพอประมำณ
7.1.1 นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรน้ ำ รู ้จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่งน้ ำ คุณภำพของ
น้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ
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7.1.2 นัก เรี ย นรู ้ จัก ทรั พยำกรดิ น ประโยชน์ของดิ น ปั ญหำที่ เกี่ ย วกับดิ น
และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับดิน
7.1.3 นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรอำกำศ ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับ
อำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
7.1.4 นักเรี ยนรู ้จกั และสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภทของ
ทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่
เกี่ยวกับป่ ำไม้
7.1.5 นัก เรี ย นรู ้ จัก ทรั พ ยำกรสั ต ว์ป่ ำ ประเภทของสั ต ว์ป่ ำสงวน สั ต ว์ป่ ำ
คุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับ
สัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยง่ั ยืนสื บไป
7.2 ควำมมีเหตุมีผล
7.2.1 นักเรี ยนรู ้ จกั และเข้ำใจทรั พยำกรน้ ำ รู ้ จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่งน้ ำ
คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ
7.2.2 นัก เรี ย นรู ้ จัก และเข้ำ ใจทรั พ ยำกรดิ น ประโยชน์ ข องดิ น ปั ญ หำที่
เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน
7.2.3 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ ประโยชน์ของ
อำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
7.2.4 นักเรี ยนรู ้จกั เข้ำใจและสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภท
ของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปัญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำ
ที่เกี่ยวกับป่ ำไม้
7.2.5 นักเรี ยนรู ้จกั เข้ำใจโครงสร้ำงของทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์
ป่ ำสงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไข
ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยง่ั ยืน
สื บไป
7.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
7.3.1 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็ นคุ ณค่ำของทรั พยำกรน้ ำ รู ้ จกั ประโยชน์ของน้ ำ
แหล่งน้ ำ คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ
7.3.2 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน
ปัญหำที่เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน
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7.3.3 นั ก เรี ยนเข้ำ ใจและเห็ น คุ ณ ค่ ำ องค์ ป ระกอบของทรั พ ยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
7.3.4 นักเรี ยน เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของกำรสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกร
ป่ ำไม้ ประเภทของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงใน
กำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้
7.3.5 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็ นประโยชน์ ของทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของ
สัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำร
แก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้
ยัง่ ยืนสื บไป
7.4 เงื่อนไขควำมรู ้
7.4.1 นั ก เรี ยนมี ค วำมรู ้ ใ นเรื่ องของทรั พ ยำกรน้ ำ รู ้ จ ัก ประโยชน์ ข องน้ ำ
แหล่งน้ ำ คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ
7.4.2 นักเรี ยนมีควำมรู ้ เกี่ ยวกับทรั พยำกรดิ น ประโยชน์ของดิ น ปั ญหำที่
เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน
7.4.3 นั ก เรี ยนมี ค วำมรู ้ เ กี่ ยวกั บ องค์ ป ระกอบของทรั พ ยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
7.4.4 นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภทของทรัพยำกรป่ ำไม้
ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้
7.4.5 นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำสงวน
สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่
เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยง่ั ยืนสื บไป
7.5 เงื่อนไขคุณธรรม
7.5.1 นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ ำ รู ้จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่ง
น้ ำ คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ
7.5.2 นักเรี ยนตระหนักเกี่ยวกับประเภทของทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน
ปัญหำที่เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน
7.5.3 นัก เรี ย นมี ควำมตระหนัก เกี่ ย วกับองค์ประกอบของทรั พยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
7.5.4 นักเรี ยนมีควำมตระหนักเกี่ยวกับทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภทของทรัพยำกร
ป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้
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7.5.5 นักเรี ยนมีควำมตระหนักเกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำ
สงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไข
ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยง่ั ยืน
สื บไป
8. ตัวชี้วดั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ควำมพอประมำณ
8.1.1 นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรน้ ำ รู ้จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่งน้ ำ คุณภำพของ
น้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ ได้ร้อยละ 80
8.1.2 นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน ปั ญหำที่เกี่ยวกับดิน และ
แนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับดิน ได้ร้อยละ 80
8.1.3 นักเรี ยนรู ้จกั ทรัพยำกรอำกำศ ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับ
อำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ ได้ร้อยละ 80
8.1.4 นักเรี ยนรู ้จกั และสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภทของ
ทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่
เกี่ยวกับป่ ำไม้ ได้ร้อยละ 80
8.1.5 นั ก เรี ย นรู ้ จัก ทรั พ ยำกรสั ต ว์ป่ ำ ประเภทของสั ต ว์ป่ ำสงวน สั ต ว์ป่ ำ
คุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับ
สัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนสื บไปได้ ร้อย
ละ 80
8.2 ควำมมีเหตุมีผล
8.2.1 นักเรี ยนรู ้ จกั และเข้ำใจทรั พยำกรน้ ำ รู ้ จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่งน้ ำ
คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ ได้ร้อยละ 80
8.2.2 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน ปั ญหำที่เกี่ยวกับ
ดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับดิน ได้ร้อยละ 80
8.2.3 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้ำใจองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ ประโยชน์ของ
อำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ ได้ร้อยละ 80
8.2.4 นักเรี ยนรู ้จกั เข้ำใจและสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภท
ของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปัญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำ
ที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ ได้ร้อยละ 80
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8.2.5 นัก เรี ย นรู ้ จัก เข้ำ ใจโครงสร้ ำ งของทรั พ ยำกรสั ต ว์ป่ ำ ประเภทของ
สัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำร
แก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้
ยัง่ ยืนสื บไป ได้ร้อยละ 80
8.3 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
8.3.1 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็ นคุ ณค่ำของทรั พยำกรน้ ำ รู ้ จกั ประโยชน์ของน้ ำ
แหล่งน้ ำ คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ ได้
ร้อยละ 80
8.3.2 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน
ปัญหำที่เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน ได้ร้อยละ 80
8.3.3 นั ก เรี ยนเข้ำ ใจและเห็ น คุ ณ ค่ ำ องค์ ป ระกอบของทรั พ ยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
ได้ร้อยละ 80
8.3.4 นักเรี ยน เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของกำรสำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกร
ป่ ำไม้ ประเภทของทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงใน
กำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ ได้ร้อยละ 80
8.3.5 นักเรี ยนเข้ำใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของ
สัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำร
แก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้
ยัง่ ยืนสื บไป ได้ร้อยละ 80
8.4 เงื่อนไขควำมรู ้
8.4.1 นั ก เรี ยนมี ค วำมรู ้ ใ นเรื่ องของทรั พ ยำกรน้ ำ รู ้ จ ัก ประโยชน์ ข องน้ ำ
แหล่งน้ ำ คุ ณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ ยวกับน้ ำ
ได้ร้อยละ 80
8.4.2 นัก เรี ย นมี ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ยำกรดิ น ประโยชน์ ข องดิ น ปั ญ หำที่
เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน ได้ร้อยละ 80
8.4.3 นั ก เรี ยนมี ค วำมรู ้ เ กี่ ยวกั บ องค์ ป ระกอบของทรั พ ยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
ได้ร้อยละ 80
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8.4.4 นักเรี ยนมีควำมรู ้เกี่ยวกับทรัพยำกรป่ ำไม้ ประเภทของทรัพยำกรป่ ำไม้
ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ ได้
ร้อยละ 80
8.4.5 นักเรี ยนมีควำมรู ้ เกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำสงวน
สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่
เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนสื บไป
ได้ร้อยละ 80
8.5 เงื่อนไขคุณธรรม
8.5.1 นักเรี ยนมีตระหนักเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ ำ รู ้จกั ประโยชน์ของน้ ำ แหล่ง
น้ ำ คุณภำพของน้ ำ ปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ ได้ร้อย
ละ 80
8.5.2 นักเรี ยนตระหนักเกี่ยวกับประเภทของทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน
ปัญหำที่เกี่ยวกับดิน และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับดิน ได้ร้อยละ 80
8.5.3 นัก เรี ย นมี ควำมตระหนัก เกี่ ย วกับองค์ประกอบของทรั พยำกรอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ ปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับอำกำศ
ได้ร้อยละ 80
8.5.4 นัก เรี ย นมี ควำมตระหนัก เกี่ ย วกับทรั พยำกรป่ ำไม้ ประเภทของ
ทรัพยำกรป่ ำไม้ ประโยชน์ของป่ ำไม้ ปั ญหำที่เกี่ยวกับป่ ำไม้ และแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่
เกี่ยวกับป่ ำไม้ ได้ร้อยละ 80
8.5.5 นัก เรี ย นมี ค วำมตระหนั ก เกี่ ย วกับ ทรั พ ยำกรสั ต ว์ป่ ำ ประเภทของ
สัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุม้ ครอง ประโยชน์ของสัตว์ป่ำ ปั ญ หำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ แนวทำงในกำร
แก้ไขปั ญหำที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ำ และแนวทำงในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ให้ยง่ั ยืนสื บไป ได้ร้อยละ 80
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307
แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานนักเรียน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ที่

ชื่อ-สกุล

คว
ำมถูกต้องของ
เนื้อหำ

คว
ำมคิดรวบยอด
หรื อผังมโน
ทัศน์

วิธี
กำรนำเสนอ

ก
ำรยอมรับ
ผลงำน

กำร
นำไปใช้แก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุมีผล

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 =
ดีมาก
คะแนน 11 – 15 =
ดี
คะแนน 6 – 10 =
พอใช้
คะแนน 1 – 5 =
ปรับปรุ ง

2

เ
พิ่มเ
ติม

3

4
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กำ
รใช้เครื่ องมือ
ที่

ชื่อ-สกุล

กำ
รแก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุผล

กำ
รเก็บรักษำ
อุป
กรณ์

เ
วลำที่ใช้ใน
กำร
ปฏิบตั ิกำร
ทดลอง

เ
พิ่มเติม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดี
มาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 =
พอใช้
คะแนน 1 – 4 =
ปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่

ชื่อ-สกุล

ให้
ควำมร่ วมมือ

กำ
รมีเหตุมีผล

มี
ควำมคิดริ เริ่ ม
สร้ำงสรรค์

มี
ควำมรอบรู ้

มี
คุณธรรม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 =
ดีมาก
คะแนน 11 – 15 =
ดี
คะแนน 6 – 10 =
พอใช้
คะแนน 1 – 5 =
ปรับปรุ ง

เ
พิ่มเติม

2

3

4
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แบบทดสอบ
การใช้ ประโยชน์ และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เขำสำมร้อยยอดที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์จดั เป็ นอะไร
ก. วนอุทยำน
ข. อุทยำนแห่งชำติ
ค. สวนพฤกษศำสตร์
ง. ป่ ำสงวนแห่งชำติ
2. ลักษณะสถำนที่สำธำรณะที่มกั มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์คือข้อใด
ก. วนอุทยำน
ข. สวนพฤกษศำสตร์
ค. สวนรุ กขชำติ
ง. อุทยำนแห่งชำติ
3. สัตว์ป่ำสงวนที่สูญพันธุ์ไปแล้วคือสัตว์ชนิดใด
ก. ละมัง่
ข. สมัน
ค. เลียงผำ
ง. กวำงผำ
4. คำร์บอนมอนอกไซด์เป็ นพิษต่อสัตว์เพรำะเหตุใด
ก. ป้ องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงไหลไปตำมเส้นเลือด
ข. จับแน่นกับฮีโมโกลบินทำให้ได้รับออกซิเจนน้อย
ค. ทำให้น้ ำเลือดเสื่ อมคุณภำพ
ง. ไปกระตุน้ ศูนย์ควบคุมกำรหำยใจในสมอง
5. กำรแก้ไขมลภำวะต่ำง ๆ เรำควรเน้นข้อใดมำกที่สุด
ก. ออกกฎหมำยควบคุมอย่ำงเคร่ งครัด
ข. ปลูกฝังให้ประชำชนมองเห็นควำมสำคัญของสภำวะแวดล้อม
ค. ปลูกต้นไม้มำก ๆ
ง. ควบคุมจำนวนประชำกร
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6. “กำรสงวนป่ ำเป็ นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติที่ยง่ิ ใหญ่” ดังนั้นกำรอนุรักษ์ป่ำจึงมีควำมสำคัญตำม
ข้อใดมำกที่สุด
ก. เพรำะเป็ นต้นน้ ำลำธำร
ข. เป็ นที่อำศัยของสัตว์ป่ำ
ค. เพรำะเป็ นแหล่งให้อำกำศบริ สุทธิ์
ง. เพรำะช่วยป้ องกันภัยธรรมชำติ
7. ข้อใดมีควำมสำคัญมำกที่สุดต่อกำรอนุรักษ์น้ ำ
ก. ใช้น้ ำอย่ำงประหยัดที่สุด
ข. ใช้น้ ำอย่ำงคุม้ ค่ำที่สุด
ค. ป้ องกันกำรเกิดมลภำวะของน้ ำ
ง. รักษำแหล่งต้นน้ ำไว้
8. ข้อใดเป็ นผลที่เกิดจำกกำรเสี ยสมดุลธรรมชำติ
ก. มีแมลงวันมำกในฤดูร้อน
ข. ถิ่นที่มีอำกำศชื้นมักเป็ นโรคปอด
ค. แมลงระบำดกัดกินพืชผลในไร่
ง. มีคนเกิดมำกแต่ตำยน้อย
จำกตำรำงจงตอบคำถำมข้อ 9 - 10
โรงงาน
pH
องศาC
BOD
COD
ที่

1
2
3
4
5

สุ รำ

7

58

61250

76876

ฆ่ำสัตว์

-

-

1540

2580

ทำก๋ วยเตี๋ยว

4.8

-

8248

8593

ปลำป่ น

7

46

147050

244652

กระดำษ

11.1

-

667

1817

9. ข้อใดมีค่ำ BOD ต่ำที่สุด
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

10. โรงงำนใดมีปัญหำด้ำนน้ ำเสี ยมำกที่สุด
ก. 1
ข. 3
ค. 4
ง. 5
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เฉลยแบบทดสอบ
การใช้ ประโยชน์ และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ข
2.ค
3.ข
4.ค
5.ข
6.ง
7.ค
8.ค
9.ง
10.ค
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ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง แหล่ งทีอ่ ยู่ของสิ่งมีชีวติ (Community Habitat)
แหล่ ง ที่ อ ยู่ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ น้ ัน จะเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย แหล่ ง อาหาร เป็ นบริ เ วณ
ที่ผสมพันธุ์ วางไข่เลี้ยงดูตวั อ่อน และเป็ นที่หลบซ่อนตัวจากอันตรายต่าง ๆ แหล่งที่อยูน่ ้ นั แบ่งเป็ น
พื้นน้ าและพื้นดิน คือ
1. แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าเค็ม (Oceanic Habitat) คือ
ได้แ ก่ บ ริ เ วณพื้ น น้ า ที่ เ ป็ นทะเล และมหาสมุ ท ร
ประกอบด้ว ยชายฝั่ ง ทะเลซึ่ งมี ท้ งั หาดทรายและ
หาดหิ น ชายหาดเป็ นบริ เวณที่ถูกน้ าทะเลซัดขึ้นมา
ตลอดเวลา พื้นผิวของหาดทรายและหาดหิ นจะ
เปี ยกและแห้งสลับกันในช่วงวันหนึ่งๆ ที่เป็ นเวลา
น้ าขึ้นน้ าลง ทาให้อุณหภูมิช่วงวันหนึ่ ง ๆ ของ
บริ เ วณดัง กล่ า วแตกต่ า งกัน ไปด้ว ย นอกจากนี้
น้ าทะเลมี ส ารประกอบพวกเกลื อ ละลายอยู่
หลายชนิด
ที่มา http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/fisher/fi16/page_8.htm

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลจึ งต้องมีการปรับสภาพทางสรี ระสาหรับการดารงชี พอยู่ ในน้ าเค็มด้วย
จากชายฝั่งทะเลออกไป จะเป็ นบริ เวณไหล่ทวีป ทะเล และมหาสมุทร ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มี สิ่ งมีชีวิต
อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก นับเป็ นแหล่งอาหารใหญ่ที่สุดของสิ่ งมีชีวิต ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์นานาชนิ ด หญ้าทะเล สาหร่ ายทะเลที่สัตว์น้ าพวก กุง้ หอย ปู ปลา พะยูน
ปลาวาฬ โลมา และอื่น ๆ อาศัยเป็ นอาหารและช่วยในการเจริ ญเติบโต ใต้ทอ้ งทะเลจะมีบริ เวณแนว
ปะการัง หรื ออาจเรี ยกได้ว่า เป็ นป่ าใต้ทะเล ที่เทียบได้กบั ป่ าบนบก แนวปะการังเกิดจากสัตว์พวก
ปะการังซึ่งมีสารหิ นปูนห่อหุม้ ลาตัว สื บพันธุ์แบบแตกหน่อเชื่อมติดกันกับตัวเดิมทาให้เกิดเป็ นกลุ่ม
ก้อนของปะการัง บริ เวณของปะการังนี้ มีความสาคัญมาก เพราะเป็ นแหล่งที่ทาให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ดา้ นอาหาร ที่อยูอ่ าศัย แหล่งอนุบาลลูกอ่อนของสัตว์น้ า ปั จจุบนั ปะการังถูกทาลายลงเป็ น
อันมากและรวดเร็ วจนใกล้ภาวะวิกฤติ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันคิดหาแนวทางป้ องกันแก้ไข
เช่น จัดทาแนวปะการังเทียม ศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงเพิ่มจานวนปะการังในระยะยาว แต่ตอ้ งใช้เวลานาน
มากจึงจะเกิดเป็ นแนวปะการังธรรมชาติ บางแห่ งแก้ปัญหาโดยวางทุ่นรอบ ๆ แนวปะการัง เพื่อ
ป้ องกันคนเข้าไปรบกวนหรื อทาลาย
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1. แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นน้ าจืด (Freshwater
Habitat) คือ แม่น้ า ลาคลอง หนอง บึง
ทะเลสาบ แอ่งน้ า น้ าตก สิ่ งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในแหล่งน้ าเหล่านี้ ได้แก่ ปลาตะเพียน
ปลาบู่ ปลาเข็ม ปลาช่ อน กุง้ ฝอยและกุ้ง
ก้ามกราม การดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตใน
แหล่งน้ าจื ดจะต้องมี การปรั บตัวในด้าน
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแหล่งน้ า
ทีม่ า http://images.google.co.th/images?hl=th&um=1&q=&sa=N&start =20&ndsp=20

ปริ มาณของออกซิเจนในแหล่งน้ า ความเร็ วและความแรงของกระแสน้ าและความขุ่นของกระแสน้ า
ได้เป็ นอย่างดี
2. แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ นพื้นดิน (Terrestrial
Habitat) มีสภาพต่างกันไปตามภูมิประเทศ
ภู มิ อ ากาศ เช่ น เขตป่ าดิ บชื้ นบริ เวณ
ศู น ย์สู ต ร ป่ าผลัด ใบเขตอบอุ่ น ทุ่ ง หญ้า
เขตอบอุ่ น ทะเลทราย ฯลฯ สิ่ งมี ชีวิ ตที่ อยู่
บนบกจะมี ชนิ ดและปริ มาณที่ แตกต่างกัน
ไป มีการปรั บตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เพื่อให้ดารงชีวิตอยูไ่ ด้
ทีม่ า http://www.holidaythai.com/destination_guide.htm
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ใบงานที่ 1
เรื่อง แหล่ งทีอ่ ยู่ของสิ่งมีชีวติ (Community Habitat)

ทีม่ า http://www.skn.ac.th/skl/project/fish59/fi1.htm

1.
2.
สาเหตุใดบ้าง
3.
4.
5.

จากภาพแต่ละภาพนั้นมีกลุ่มสิ่ งมีชีวิตอะไรบ้าง
กลุ่มสิ่ งมี ชีวิตในแต่ละภาพมีขนาดของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตเท่ากันหรื อไม่และเกิ ดจาก
สิ่ งมีชีวิตจากภาพอาศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูเ่ ดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
สาเหตุที่ทาให้ส่ิ งมีชีวิตในแต่ละที่น้ นั มีชนิดและปริ มาณแตกต่างกัน
สรุ ปเป็ นผังมโนทัศน์เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
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แนวการตอบใบงานที่ 1
เรื่อง แหล่ งทีอ่ ยู่ของสิ่งมีชีวติ (Community Habitat)

ทีม่ า http://www.skn.ac.th/skl/project/fish59/fi1.htm

1. จากภาพแต่ละภาพนั้นมีกลุ่มสิ่ งมีชีวิตอะไรบ้าง
1.1 กลุ่มสิ่ งมีชีวิตของพืช (ดอกบัว)
1.2 กลุ่มสิ่ งมีชีวิตของสัตว์ (ปลา)
2. กลุ่มสิ่ งมี ชีวิตในแต่ละภาพมีขนาดของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตเท่ากันหรื อไม่และเกิ ดจาก
สาเหตุใดบ้าง
2.1 กลุ่มสิ่ งมี ชีวิตมี ขนาดต่างกันตามแหล่งที่ อยู่อาศัยเช่ นดอกบัวในแหล่งใหญ่
ย่อมต่างจากแหล่งน้ าเล็ก
2.2 กลุ่มสิ่ งมีชีวิตมีขนาดต่างกันตามแหล่งที่อยูอ่ าศัย
2.2.1 ปลาม้าลายลักษณะเฉพาะตัว มีลกั ษณะแปลก มีลายรอบตัว คล้ายม้าลาย
อาศัยอยูใ่ นทะเลอันดามัน และกินปลาเล็กและพืช เป็ นอาหาร ถิ่นกาเนิดประเทศจีน
2.2.2 ปลาการ์ ตูนลักษณะเฉพาะตัว ตัวเล็ก มีสีสันสวยชอบอาศัยอยู่รวมกับ
ดอกไม้ทะเล เพื่อเป็ นการพรางตัวหลบหลีกศัตรู เพราะปลาการ์ตูนเป็ นปลาที่เป็ นอาหาร สาหรับ
ปลาใหญ่ และอาหารปลาเล็กในท้องทะเล
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3. สิ่ งมีชีวิตจากภาพอาศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูเ่ ดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
สิ่ งมีชีวิตจากภาพอาศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูต่ ่างกันคือดอกบัวอาศัยในแหล่งน้ าจืดส่ วน
ปลาม้าลายและปลาการ์ตูนอาศัยในแหล่งน้ าเค็ม
4. สาเหตุที่ทาให้ส่ิ งมีชีวิตในแต่ละที่น้ นั มีชนิดและปริ มาณแตกต่างกัน
สาเหตุที่ทาให้ส่ิ งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริ มาณต่างกันเป็ นเพราะเหตุที่อยูน่ น่ั เอง
5. สรุ ปเป็ นผังมโนทัศน์เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

แหล่งที่อยูข่ อง
สิ่ งมีชีวติ

แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ น
น้ าเค็ม

แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ น
น้ าจืด

.

แหล่งที่อยูท่ ี่เป็ น
พื้นดิน
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ระบบนิเวศใกล้ตัว
1. ให้นกั เรี ยนศึกษาระบบนิเวศบริ เวณบ่อเลี้ยงปลา นาข้าว โรงเพาะเห็ด ในบริ เวณ
โรงเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาสารวจสภาพทัว่ ไป วาดแผนผังบริ เวณที่สารวจและบันทึกผลว่า
พบสิ่ งใดบ้างในบริ เวณที่สารวจแล้วบันทึกผล
3. เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวัดอุณหภูมิ หาค่าความเป็ นกรด – เบส และสารวจปริ มาณ
สิ่ งมีชีวิตในน้ าแล้วบันทึกผล
4. นาเชื อกผูกเข้ากับแผ่นกระเบื้องแล้วหย่อนลงไปในน้ าเพื่อวัดความโปร่ งแสงของ
น้ าจนถึงระดับที่เริ่ มมองไม่เห็นให้ทาเครื่ องหมายไว้ที่เชือกนามาวัดความลึกแล้วบันทึกผล
5. ทาซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วบันทึกผล
6. ใช้ที่ชอ้ นลูกน้ าลากวนไปมาตามผิวน้ าเพื่อสารวจชนิ ดและปริ มาณของสิ่ งมีชีวิตที่
พบอาจใช้แว่นขยายหรื อกล้องจุลทรรศน์แล้วบันทึกผล
7. นาดิ นทั้ง 3 แห่ งมาทดสอบที่ห้องปฏิบตั ิการแล้ววางบนตะแกรงที่วางบนถ้วย
กระเบื้อง แล้วเปิ ดไฟ 40 วัตต์ ให้มีระยะห่ างประมาณ 1 ฟุต ใช้เวลา 12 ชัว่ โมง แล้วจึงสังเกต
สิ่ งมีชีวิตที่บริ เวณถ้วยกระเบื้องที่รองรับแล้วบันทึกผล
8. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
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แนวการตอบใบงานที่ 2
เรื่อง ระบบนิเวศใกล้ตัว
1. นัก เรี ย นศึ ก ษาระบบนิ เ วศบริ เวณบ่ อเลี้ ย งปลา นาข้าว โรงเพาะเห็ ด ในบริ เ วณ
โรงเรี ยน (ดังภาพ)

ทีม่ า โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1 มิถุนายน 2551

2. นักเรี ยนศึ กษาสารวจสภาพทัว่ ไป ถ่ายภาพบริ เวณที่ สารวจและบันทึ กผลว่าพบ
สิ่ งใดบ้างในบริ เวณที่สารวจแล้วบันทึกผล
สถานที่
บ่อเลี้ยงปลา พบปลาดุกเป็ น
จานวนมาก
นาข้าว พบนาข้าวเป็ นจานวนมาก

โรงเพาะเห็ด พยเห็ดกาลังออกดอก
เป็ นจานวนมาก

ภาพ
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3. เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวัดอุณหภูมิ หาค่าความเป็ นกรด – เบส และสารวจปริ มาณ
สิ่ งมีชีวิตในน้ าแล้วบันทึกผล
ตัวอย่างน้ า
กรด
กลาง เบส
จานวนสิ่ งมีชีวิต
1.บ่อเลี้ยงปลา
/
ลูกน้ า 2 ตัว
2.นาข้าว
/
ลูกคางคก 5 ตัว
3.บ่อน้ าข้างศาลตายาย
/ สิ่ งมีชีวิตคล้ายไรน้ าจานวนมาก
เมื่อส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์
4. นาเชื อกผูกเข้ากับแผ่นกระเบื้องแล้วหย่อนลงไปในน้ าเพื่อวัดความโปร่ งแสงของ
น้ าจนถึงระดับที่เริ่ มมองไม่เห็นให้ทาเครื่ องหมายไว้ที่เชือกนามาวัดความลึกแล้วบันทึกผล
4.1 ไม่สามารถมองเห็นที่ระดับ 70 เซนติเมตร
5. ทาซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วบันทึกผล
5.1 ครั้งที่ 1 ไม่สามารถมองเห็นที่ระดับ 70 เซนติเมตร
5.2 ครั้งที่ 2 ไม่สามารถมองเห็นที่ระดับ 71 เซนติเมตร
5.3 ครั้งที่ 3 ไม่สามารถมองเห็นที่ระดับ 74 เซนติเมตร
5.4 บันทึกผล ไม่สามารถมองเห็นที่ระดับ 71.67 เซนติเมตร
6. ใช้ที่ชอ้ นลูกน้ าลากวนไปมาตามผิวน้ าเพื่อสารวจชนิ ดและปริ มาณของสิ่ งมีชีวิตที่
พบอาจใช้แว่นขยายหรื อกล้องจุลทรรศน์แล้วบันทึกผล
ตัวอย่างน้ า
กรด
กลาง
เบส
จานวนสิ่ งมีชีวิต
1. บ่อเลี้ยงปลา
/
ลูกน้ า 2 ตัว
2. นาข้าว
/
ลูกคางคก 5 ตัว
3. บ่อน้ าข้างศาลตายาย
/
สิ่ งมีชีวิตคล้ายไรน้ าจานวนมาก
เมื่อส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์
7. นาดิ นทั้ง 3 แห่ งมาทดสอบที่ห้องปฏิบตั ิการแล้ววางบนตะแกรงที่วางบนถ้วย
กระเบื้อง แล้วเปิ ดไฟ 40 วัตต์ ให้มีระยะห่ างประมาณ 1 ฟุต ใช้เวลา 12 ชัว่ โมง แล้วจึงสังเกต
สิ่ งมีชีวิตที่บริ เวณถ้วยกระเบื้องที่รองรับแล้วบันทึกผล
ตัวอย่างดิน
กรด
กลาง
เบส
จานวนสิ่ งมีชีวิต
1. บ่อเลี้ยงปลา
/
สิ่ งมีชีวิตคล้ายมดเล็กๆ 4-5 ตัว
2. นาข้าว
/
สิ่ งมีชีวิตคล้ายมดเล็กๆ 4-5 ตัว
3. บ่อน้ าข้างศาลตายาย
/
มีไอน้ าและไม่พบสิ่ งมีชีวิต

321
8. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
ตัวอย่างน้ าและดิน
การอภิปราย
1. บ่อเลี้ยงปลา
เมื่อนาตัวอย่างจากน้ าจะพบลูกน้ า 1-2 ตัว เมื่อนาดินมาทดสอบ
พบสิ่ งมีชีวิตคล้ายมดเล็ก ๆ 4-5 ตัว ทาให้ทราบว่ามีสิ่งที่เอื้ อต่อ
การดารงชีวิต
2. นาข้าว
เมื่ อ น าตัว อย่า งน้ า มาสั ง เกตจะพบลู ก น้ า 1-2 ตัว เมื่ อ น าดิ น มา
ทดสอบพบสิ่ งมีชีวิตคล้ายมดเล็กๆ 4-5 ตัว ทาให้ทราบว่ามีส่ิ งที่
เอื้อต่อการดารงชีวิต
3. บ่อน้ าข้างศาลตายาย
มีไอน้ าและไม่พบสิ่ งมีชีวิตแสดงให้เห็นว่าสภาพยังไม่ค่อยเอื้อต่อ
สิ่ งมีชีวิตเท่าใดนักส่ วนใหญ่จะเอื้อเฉพาะสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
น้ า และต้องเป็ นพวกจุลินทรี ย ์
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ใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
สิ่ งมี ชีวิตและแหล่งที่ อยู่ที่แตกต่างกันนั้นทาให้เ กิ ดความหลากหลายในระบบนิ เวศ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ระบบนิเวศธรรมชาติ เป็ นระบบนิเวศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ

ที่มาhttp:// learners.in.th/file/adinan/ระบบ
นิเวศ.doc

ที่มาhttp:// learners.in.th/file/adinan/
ระบบนิเวศ.doc

ที่มาhttp://www.visualtravelguide.net /medium/Jordan-Wadi-RumDesert .html

1.1 ระบบนิเวศบนบก เช่น ป่ า
ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย
ที่มาhttp://images.google.co.th/images?hl=th&um=1&q

ที่มาhttp://images.google.co.th/images
?hl=th&um=1&q=ระบบนิเวศ

ที่ ม าhttp://images.google.co.th/images
?hl=th&um=1&q=ระบบนิเวศ

ที่มาhttp://images.google.co.th/images ?hl=th&um=1&q=ระบบนิเวศ

1.2 ระบบนิเวศแหล่งน้ าซึ่งมี
ทั้ง น้ าจื ด และน้ าเค็ ม เช่ น แม่ น้ า
ค ล อ ง ห น อ ง บึ ง ท ะ เ ล ส า บ
มหาสมุทร ทะเล

ที่ ม า
http://images.google.co.th/images ?hl=th&um=1&q=ระบบนิเวศ

2. ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่ วนใหญ่เป็ นระบบนิเวศที่มกั เกิดขึ้นซ้อนอยูก่ บั ระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ โดยมีมนุษย์เป็ นผูท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
2.1 ระบบนิเวศชุมชนเมือง เช่น กรุ งเทพมหานคร นครปฐม ฯลฯ
2.2 ระบบนิเวศเกษตรกรรม เช่น สวน นา ไร่ ฯลฯ
2.3 ระบบนิเวศอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน เหมืองแร่ ฯลฯ
2.4 ระบบนิเวศจาลองต่าง ๆ เช่น อ่างเลี้ยงปลา ตูป้ ลา ฯลฯ
ที่กล่าวมาล้วนเป็ นระบบนิ เวศแบบปิ ดเพราะไม่มีการถ่ายเทพลังงานไปยังระบบ
นิเวศอื่น ๆ ระบบนิ เวศแต่ละระบบอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่ คือ ระบบนิเวศขนาดเล็ก เช่น
แอ่งน้ า ขอนไม้ผุ รอยเท้าสัตว์ ฯลฯ และระบบนิเวศขนาดใหญ่ เช่น โลกที่ทุกคนอาศัยอยู่
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ใบงานที่ 3
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
จากใบงานที่ 2 เรื่ องระบบนิเวศในโรงเรี ยนให้นกั เรี ยนตอบคาถามดังนี้
1. ระบบนิเวศที่ทาการสารวจเป็ นระบบนิเวศแบบใด
2. สภาพทางกายภาพของระบบนิ เวศมี ผลต่ อการด ารงชี วิตในระบบนิ เวศหรื อไม่
อย่างไร
3. สรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นผังมโนทัศน์เพื่อนาเสนอและส่ งครู
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แนวการตอบใบงานที่ 3
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
จากใบงานที่ 2 เรื่ องระบบนิเวศในโรงเรี ยนให้นกั เรี ยนตอบคาถามดังนี้
1. ระบบนิเวศที่ทาการสารวจเป็ นระบบนิเวศแบบใด
เป็ นระบบนิเวศชุมชนเมือง และมีการผสมผสาน ระบบนิเวศเกษตรกรรม เช่น สวน
นา ไร่ ฯลฯ
2. สภาพทางกายภาพของระบบนิ เวศมี ผลต่ อการด ารงชี วิตในระบบนิ เวศหรื อไม่
อย่างไร
3. สภาพทางกายภาพของระบบนิ เวศมี ผลต่อการดารงชี วิตในระบบนิ เวศต่าง ๆ ที่
จัดเป็ นสถานการณ์จริ งให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
4. สรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นผังมโนทัศน์เพื่อนาเสนอและส่ งครู

ประเภทของ
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศที่
มนุษย์สร้างขึ้น

ระบบนิเวศ
ธรรมชาติ
ระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง
ระบบนิเวศ
บนบก

ระบบนิเวศ
แหล่งน้ า

ระบบนิเวศ
น้ าจืด

ระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
ระบบนิเวศ
น้ าเค็ม

ระบบนิเวศ
จาลองต่างๆ

ระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม
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ใบความรู้ ที่ 3
เรื่อง องค์ ประกอบของระบบนิเวศ
ระบบนิ เวศแต่ละระบบมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Component) และองค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic Component)
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Component)
ไ ด้ แ ก่ อ อ ก ซิ เ จ น ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์
ไนโตรเจน คาร์ บ อน แสง ความชื้ น อุ ณ หภู มิ
ความเค็ม ความเป็ นกรด – เบส ฯลฯ
ที่มา www.skyandstar.th.gs

องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic Component) มีท้ งั พืช สัตว์และจุลินทรี ย ์ ทั้งหมดที่กล่าว
มามีความสัมพันธ์กนั ในระบบนิ เวศ เช่น ผู้ผลิต (Producer) จะนาเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ไปใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงดังนั้นจึงมีความสาคัญมากในระบบนิ เวศเพราะเป็ นสิ่ งที่ทาให้
เกิดการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารต่างๆในระบบนิเวศ สัตว์กเ็ ป็ นองค์ประกอบที่มีชีวิต
ส่ วนหนึ่ งที่ตอ้ งอาศัยพืชหรื อผูผ้ ลิตเป็ นอาหารจึ งจัดให้เป็ น ผู้บริ โภค (Consumer) ถ้ากิ นพืชเป็ น
อาหาร เรี ยกว่า ผูบ้ ริ โภคพืช (Herbivore) เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ปลากินพืช เป็ นต้น ถ้ากินสัตว์เป็ น
อาหาร เรี ยกว่า ผูบ้ ริ โภคสัตว์ (Carnivore) เช่น เสื อ สิ งโต กบ ปลาปิ รันยา งู เป็ นต้น ถ้ากิ นทั้งพืช
และสัตว์เป็ นอาหาร เรี ยกว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) เช่น คน ไก่ แมว สุ นัข เป็ นต้น
ถ้าย่อยสลายซากสิ่ งมีชีวิตเป็ นอาหาร เรี ยกว่า ผูบ้ ริ โภคซากอินทรี ย ์ (Scavenger) เช่น กิ้งกือ ไส้เดือน
ปลวก แมลงสาป และเมื่อพืชและสัตว์ตายลงก็จะมีส่ิ งที่มีชีวิตพวกแบคทีเรี ย เห็ดรา หรื อผูย้ อ่ ยสลาย
(Decomposer) ท าการย่อ ยสลายซากอิ น ทรี ย ์ที่ เ หลื อ ต่ อ จากผูบ้ ริ โ ภคซากอิ น ทรี ย ์อี ก ทอดหนึ่ ง
จนกลายเป็ นแร่ ธาตุหรื อสารอาหารที่พืชนาไปใช้ได้อีก

ที่มา www.thaigoodview.com
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ใบความรู้ ที่ 4
เรื่อง ระบบนิเวศในท้ องถิ่น
ในท้องถิ่นมีระบบนิ เวศหลายรู ปแบบ กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศนั้นมีความสัมพันธ์
กันทั้งสิ่ งมีชีวิตด้วยกันและสิ่ งไม่มีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศดังต่อไปนี้
1. ระบบนิ เวศแหล่งน้ าจืด มีกระจัดกระจายอยู่
ทัว่ ไปในประเทศไทย ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
ที่เป็ นธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า ลาคลอง ทะเลสาบ
แอ่งน้ า เป็ นต้น

ที่มา www.thaigoodview.com

2. ระบบนิเวศในทะเล ประกอบด้วยระบบนิเวศ
ห าด หิ น ระ บบ นิ เ ว ศห าด ทร าย แ ล ะ
ระบบนิ เวศใต้ทะเล และบริ เวณที่มีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูม่ าก คือ บริ เวณชายฝั่งและไหล่ทวีป
ที่มา http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.

ทะเลและมหาสมุทรเป็ นแหล่งอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเปลือกโลกนั้น
ประกอบด้ ว ยพื้ น น้ าถึ ง 3 ส่ วนด้ ว ยกั น สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ พ บในทะเลได้ แ ก่ แพลงก์ ต อนพื ช
แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่ ายทะเล กุง้ หอย ปลา ปะการัง กัลปั งหา โดยเฉพาะแนวปะการังเป็ นแหล่ง
อุดมสมบูรณ์ของอาหาร เป็ นที่อยูอ่ าศัย และเป็ นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า
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ใบงานที่ 4
เรื่อง ระบบนิเวศในท้ องถิ่น
1. ให้นักเรี ยนเลื อกศึกษาระบบนิ เวศในบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นรายบุคคล นาส่ งครู ใน
คาบต่อไป
2. ระบบนิเวศที่นกั เรี ยนศึกษาในข้อ 1 มีผลต่อการดารงชีวิตของนักเรี ยนอย่างไร
3. บอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศของนักเรี ยนมา 3 ข้อ
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แนวการตอบใบงานที่ 4
เรื่อง ระบบนิเวศในท้ องถิ่น
1. ให้นักเรี ยนเลือกศึกษาระบบนิ เวศในบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นรายบุคคล นาส่ งครู ใน
คาบต่อไป
1.1 ระบบนิเวศในนาข้าว ประกอบไปด้วย ต้นข้าว ปลา ปู ซึ่งล้วนนามาเป็ นอาหาร
ได้ท้ งั สิ้ น
1.2 ระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงปลา ประกอบไปด้วย สิ่ งไม่มีชีวิตคือ น้ า สิ่ งมีชีวิต คือ
ปลา ประกอบเข้าด้วยกัน
2. ระบบนิเวศที่นกั เรี ยนศึกษาในข้อ 1 มีผลต่อการดารงชีวิตของนักเรี ยนอย่างไร
2.1 มี ผลต่อการดารงชี วิต คือ คนในประเทศไทยส่ วนใหญ่อาหารหลัก คือ ข้าว
และข้าวเมื่อนาไปสี กส็ ามารถนามาเป็ นอาหาร ปลา นามาเป็ นอาหารใช้รับประทานคู่กบั ข้าวได้
3. บอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศของนักเรี ยนมา 3 ข้อ
3.1 ไม่ทิ้งสิ่ งสกปรกลงในแม่น้ า ลาคลอง
3.2 ไม่จบั ปลาในฤดูวางไข่
3.3 รักษาและช่วยกันปลูกป่ าชายเลน เมื่อมีโอกาส
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ใบความรู้ ที่ 5
เรื่อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ และระบบนิเวศชุ มชนเมือง
ป่ าชายเลนเป็ นป่ าไม้ชนิ ดหนึ่ งที่ข้ ึนตามชายฝั่งทะเลหรื อตามปากแม่น้ าของประเทศใน
เขตร้อน เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตและ
ป่ าชายเลนที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศทางเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ คื อ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และไทย
ในประเทศไทยมี ป่ าชายเลนขึ้ น อยู่ก ระจัด กระจายตามชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออก
ภาคกลางและภาคใต้ ป่ าชายเลนเป็ นป่ าที่ทาหน้าที่เชื่ อมโยงระบบนิ เวศทางทะเลและระบบนิ เวศ
บนบกมีสัตว์น้ าและสัตว์บก โดยเฉพาะมีนกชนิ ดต่างๆอย่างมากมายอาศัยอยูใ่ นป่ าแห่ งนี้ จึงถือ
ได้ว่าเป็ นระบบนิ เ วศที่ มีความเป็ นลักษณะเฉพาะตัว อี กทั้งยังมี ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ ที่ใช้เป็ น
แหล่งอาหาร ซึ่ งผูผ้ ลิตในป่ าชายเลนเป็ นผูผ้ ลิตให้ จึงถือว่าเป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของสิ่ งที่มี
ชีวิตและแหล่งพักฟื้ นตัวอ่อนที่สาคัญยิง่ อีกด้วย ลักษณะของป่ าชายเลนประกอบด้วย
1. พืชในป่ าชายเลน เป็ นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปคือ
โกงกาง ลาพู ลาแพน แสม การแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ในป่ าชายเลนจะ
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยทางกายภาพและเคมีของดิน ความเค็มของน้ าในดิน
การระบายน้ า กระแสน้ า ความชื้ น ของดิ น และความสู ง ของ
ระดับน้ าทะเลที่ท่วมถึง
ที่
ม
า
http://www.forest.go.th/mgrove/Repl
ant.html

เช่ น แสม ลาพู โกงกางใบเล็ก และใบใหญ่ ชอบขึ้ น บริ เ วณที่ น้ าทะเลท่ ว มถึ งประจ าดิ น มี สภาพ
เป็ นดิ นเลนผสมทราย ฝาด ตะบูน เสม็ดและเป้ ง ชอบขึ้นในดิ นเลนแข็งและพื้นที่ระดับค่อนข้าง
สู งเล็กน้อย ปรงทะเลจะพบในบริ เวณที่ป่าชายเลนถูกทาลาย ลักษณะของต้นไม้ในป่ าชายเลน
มักมีรากค้ าจุนลาต้นส่ วนใหญ่ใช้รากหายใจ
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2. สัตว์ในป่ าชายเลน ส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์
น้ าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เพราะป่ า
ชายเลนเป็ นระบบนิ เ วศที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ และสัตว์ที่พบก็มีต้ งั แต่สัตว์เล็ก
เช่น โปรโตซัว หนอนตัวกลมและตัวแบน
ไส้เดือนทะเล จนกระทัง่ ถึงพวกหอยเช่น
หอยนางรม หอยแครง หอยจอบ
สั ต ว์พ วกปู เช่ น ปู ก้า มดาบปู แ สม ปู ม ้า
ปูทะเล พวกกุง้ เช่ น กุง้ ดี ดขัน กุง้ แชบ๊วย
กุ้ง กุล าด า ส่ ว นปลาที่ พ บส่ ว นใหญ่ เช่ น
ปลานวลจั น ทร์ ทะเล ปลากะพงขาว
ปลากระบอก ปลาตีน ปลาไส้ตนั เป็ นต้น
ที่มา http://school.obec.go.th/ans/krunarong/sea002_2.htm

ระบบนิเวศป่ าไม้
ป่ าไม้น้ ัน เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่ง ต่ อ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต เพราะป่ าไม้มี
ประโยชน์เป็ นอย่างมากคือ เป็ นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่ ที่มีความจาเป็ นต่อมนุษย์คือ อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัยและยารักษาโรค
นอกจ า กนี้ ป่ า ไ ม้ ย ั ง เ ป็ น
แหล่งต้นน้ าลาธาร ช่วยควบคุมอุณหภูมิ
เป็ นแหล่งอินทรี ยส์ ารและแหล่งแร่ ธาตุที่
สาคัญ ช่ วยลดความรุ นแรงของน้ าท่วม
ห รื อ น้ า ป่ า ไ ห ล ห ล า ก ช่ ว ย รั ก ษ า
ความชุ่ ม ชื้ น ของผิ ว ดิ น อากาศ และ
ยังเป็ นแหล่งสะสมปุ๋ ยธรรมชาติอีกด้วย
ที่มา http://www.forest.go.th/Research/Knowledge/type%20of%20forest.html
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ระบบนิเวศชุ มชนเมือง
ระบบนิ เ วศชุ ม ชนเมื อ งเป็ นระบบนิ เ วศที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น ในระบบนิ เ วศธรรมชาติ
อี ก ต่ อ หนึ่ ง เพราะต้อ งอาศัย แหล่ ง พลัง งานจากระบบนิ เ วศธรรมชาติ การขยายตัว และ
การเจริ ญเติบโตของชุมชนเมืองนั้น ทาให้ระบบนิ เวศทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย เพราะ
ชุ มชนเมื องประกอบไปด้วย แหล่งอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ตลาด ถนน โรงพยาบาล วัด อาคาร
พาณิ ชย์ สถานที่ราชการ สวนสัตว์ ธนาคาร นาข้าว โรงเรี ยน ฟาร์ม สวน เพราะชุมชนเมืองประกอบ
ไปด้วยผูค้ นที่มีอาชีพต่างกันไป

ทีม่ า http://asiamuseum.co.th/paper/33
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ใบงานที่ 5
เรื่อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ และระบบนิเวศชุ มชนเมือง
ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้แล้วใช้เหตุและผลในการพิจารณาและตอบคาถามต่อไปนี้
1. ให้นกั เรี ยนสารวจบริ เวณชุมชนว่ามีป่าไม้หรื อเคยมีหรื อไม่
2. ถ้าเคยมีปัจจุบนั มีสภาพอย่างไรอาจสื บค้นจากผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
3. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่างไรถ้าในท้องถิ่นที่นกั เรี ยนอยูม่ ีป่าไม้
4. ระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นแบบใด เพราะอะไร
5. คนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
6. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมีอะไรบ้างมีผลดีผลเสี ยต่อชุมชนและระบบนิเวศใน
ท้องถิ่นอย่างไร
7. พืชและสัตว์ในระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบโรงเรี ยนมีกี่ชนิดและปริ มาณเท่าใด
8. มลพิษ ของเสี ยที่พบในชุมชนมีอะไรบ้างมีระบบกาจัดอย่างไร
9. ระบบนิเวศทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร
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แนวการตอบใบงานที่ 5
เรื่อง ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศป่ าไม้ และระบบนิเวศชุ มชนเมือง
ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้แล้วใช้เหตุและผลในการพิจารณาและตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรี ยนสารวจบริ เวณชุมชนว่ามีป่าไม้หรื อเคยมีหรื อไม่
จากการสารวจบริ เวณชุมชนที่ต้ งั โรงเรี ยนนั้น พบว่า เคยเป็ นป่ ามาก่อน เป็ นที่
รกร้าง และมีผบู ้ ริ จาคให้กบั กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มาจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นในภายหลัง
2. ถ้าเคยมีปัจจุบนั มีสภาพอย่างไรอาจสื บค้นจากผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
ปั จจุบนั มีโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตั้งอยูท่ ี่ตาบลวัดแค อาเภอนครชัยศรี
หน้าโรงเรี ยนมีบา้ นจัดสรร
ด้านข้างมีที่จดั สรร มีคนมาอยู่และสร้างบ้านในที่จดั สรรแล้ว
3 หลังคาเรื อน นอกนั้นยังเป็ นที่จดั สรรที่รกร้างอยู่
3. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่างไรถ้าในท้องถิ่นที่นกั เรี ยนอยูม่ ีป่าไม้
ป่ าไม้มีความสาคัญต่อพื้นที่ตน้ น้ าลาธารที่จะต้องมีการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอันดับแรก
การอนุรักษ์ป่าไม้ทาได้โดย
3.1 บารุ งรั กษาสภาพป่ าไม้ของบริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าลาธารให้มีความอุดมสมบูรณ์
ตลอดไปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การป้ องกันมิให้มีการบุกเบิกขยายพื้นที่เพื่อการทาไร่ เลื่อนลอย และ
การป้ องกันไฟไหม้ป่า
3.2 ปรับปรุ งบูรณะสภาพพื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งถูกทาลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจริ งจัง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกซ่อมเสริ มป่ าในบริ เวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า การทาสวนป่ า การทา
สวน จัดทาระบบวนเกษตร โดยปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็ นไม้ผลหรื อพืชอื่นผสมในสวนป่ า
3.3 ประชาสัมพันธ์ ด้วยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประโยชน์ของป่ าแก่เพื่อน และคน
ในชุมชนทัว่ ไปให้ตระหนักถึงภัยอันจะเกิดขึ้นจากการที่ป่าไม้บริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าลาธารถูกทาลาย
และรณรงค์ให้ร่วมมือกับทางราชการในการรักษาป่ าไม้อย่างกว้างขวางเป็ นต้น
3.5 ระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นแบบใด เพราะอะไร
เป็ นชุ มชนที่ ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชี พ อยู่ใกล้สานักงานเกษตร
อาเภอ มีบา้ นเรื อนแหล่งที่อยูอ่ าศัยโดยรอบ
3.5 คนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
คนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
3.6 ระบบสาธารณู ปโภคในชุ มชนมีอะไรบ้างมีผลดี ผลเสี ยต่อชุ มชนและระบบ
นิเวศในท้องถิ่นอย่างไร
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ระบบสาธารณู ปโภคในบริ เ วณนี้ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้น้ าบาดาล ซึ่ งมี ผ ลเสี ย ต่ อไป
ในอนาคต คือ จะทาให้เกิดการทรุ ดตัวของพื้นดิน
3.7 พืชและสัตว์ในระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบโรงเรี ยนมีกี่ชนิดและปริ มาณเท่าใด
พื ช และสั ต ว์มี ห ลายชนิ ด เช่ น มี ก ารเลี้ ย งหมู เลี้ ยงกบ พวกพื ช ที่ พ บเห็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น มะม่วง องุ่น กล้วยไม้ และมีสถานที่ทาธูปด้วย
3.8 มลพิษ ของเสี ยที่พบในชุมชนมีอะไรบ้างมีระบบกาจัดอย่างไร
การกาจัดของเสี ยมีการจัดทาบ่อบาบัดเพื่อไม่ให้น้ าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ า บริ เวณนี้
จึงไม่มีปัญหาในเรื่ องของมลพิษ
3.9 ระบบนิเวศทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร
ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่ระดับโลก คือ ชีวาลัย (Biosphere) ซึ่งเป็ นบริ เวณที่
ห่ อหุ ้มโลกอยู่และสามารถมีขบวนการต่าง ๆ ของชีวิตเกิดขึ้นได้หรื ออาจมีขนาดเล็กเท่าบ่อน้ า
แห่งหนึ่ง แต่เราสามารถจาแนกระบบนิเวศออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ ดังนี้
1. ระบบนิ เวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติ (Natural and Seminatural
ecosystems) เป็ นระบบที่ตอ้ งพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ เพื่อที่จะทางานได้
1.1 ระบบนิเวศแหล่งน้ า (Aguative Cosystems)
1.1.1 ระบบนิเวศทางทะเล เช่น มหาสมุทรแนวปะการัง
ทะเลภายในที่เป็ นน้ าเค็ม
1.2 ระบบนิเวศบนบก (Terresttrial Ecosystems)
1.2.1 ระบบนิเวศกึ่งบก เช่น ป่ าพรุ
1.2.2
ระบบนิ เ วศบนบกแท้ เช่ น ป่ าดิ บ ทุ่ ง หญ้า
ที่มา http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm
ทะเลทราย
2. ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม (Urbanindustral Ecosystems) เป็ นระบบ
ที่ตอ้ งพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติม เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง พลังนิ วเคลียร์ เป็ นระบบนิ เวศที่มนุ ษย์
สร้างขึ้นมาใหม่
3.
ระบบนิ เ วศเกษตร (Agricultural
Ecosystems)
เป็ นระบบที่ ม นุ ษ ย์ป รั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติข้ ึนมาใหม่

ที่มา http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm
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ใบความรู้ ที่ 6
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ระบบนิ เวศต่าง ๆ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี ยวจาเป็ นต้องอาศัยระบบนิ เวศอื่น ๆ
ช่วยในการดารงชีวิตโดยมีความสัมพันธ์กนั ทั้งสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ที่สาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตและมีอิทธิพลต่อการกระจายพันธุ์และการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิต คือ
1. แสงสว่าง พืชเป็ นสิ่ งมีชีวิตพวกแรกที่ใช้แสงสว่างในการดารงชีวิต คือ นามาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง แหล่งพลังงานแสงที่พืชนามาใช้คือดวงอาทิตย์ ปริ มาณแสงใน
ธรรมชาติของแหล่งที่อยูใ่ นแต่ละที่จะแตกต่างกันทาให้ปริ มาณสิ่ งมีชีวิตแตกต่างกันไปด้วย บริ เวณ
ที่มีแสงส่ องถึงจะมีกลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่หนาแน่นกว่าบริ เวณที่ร่ม ดังนั้นแสงจึงมีความสัมพันธ์กบั ความ
หลากหลายของพืชในบริ เวณต่าง ๆ พืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง คือ ข้าว อ้อย ส่ วนพืชที่
ต้องการแสงน้อย คือ เฟิ ร์น กล้วยไม้
พืชและแสงสว่าง

ที่มา http://www.skn.ac.th/skl/skn422/bio/km38.htm

ที่มา http.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID

พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเข้าหาแสงหรื อหนี แสง (พืชบางชนิ ดชอบร่ มเงา)
ส่ วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่ วนที่มีการเจริ ญของพืชจะอยู่ใต้ส่วนของยอดลงมา ดอกไม้
บางชนิ ด เช่น ดอกดิ น จะบาน ในวันที่มีแสงแดด ดอกไม้อื่นจะบานและหุ บเป็ นเวลาที่แน่ นอน
ของวัน
ถึงแม้วชั พืชน้ าจะให้คุณแก่สัตว์น้ า กล่าวคือ เป็ นที่อาศัยวางไข่ ให้ร่มเงา ทาให้น้ า
สะอาด แต่ปริ มาณวัชพืชน้ าต้องมีพอสมควร หากมีมากไปทาให้บ่อน้ าตื้นเขิน เนื้ อที่นอ้ ยลง
กีดขวางการจับสัตว์น้ า พืชน้ าบางชนิ ด เช่น สาหร่ ายข้าวเหนี ยว จับปลาเล็ก ๆ เป็ นอาหาร ทาให้
ปริ มาณปลาลดลง หากวัชพืชน้ าขึ้นหนาแน่ น แสงไม่พอ การสร้ างอาหารของพืชก็จะลดลง
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ก๊าซออกซิ เจน ซึ่ งเป็ นผลที่ ได้จากการสร้ างอาหารก็ลดลงด้วย ทาให้สัตว์น้ าตาย นอกจากนี้
ยังลดปริ มาณอาหารเบื้องต้นของสัตว์น้ า เช่น พวกไรน้ า (Plankton) ทั้งนี้ เพราะ พวกวัชพืชแย่ง
อาหารพวกฟอสเฟต ซึ่งพวกไรน้ าต้องการเช่นกัน
สัตว์ในระบบนิเวศก็ตอ้ งการแสงในปริ มาณที่ต่างกัน สัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ าที่แสง
ส่ องถึงจะมีปริ มาณมากกว่าสัตว์ที่อยู่ในระดับน้ าลึกที่แสงส่ องไม่ถึงและพวกตัวอ่อนของแมลงก็
ชอบอาศัย อยู่ใ นที่ ที่ มี แ สงน้อ ย และแสงก็ย งั มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของสัต ว์ เช่ น เสื อ นกฮู ก
ค้างคาว จะออกหากินในเวลากลางคืนเป็ นต้น
2. อุณหภูมิ ในการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตต้องอยูใ่ นอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 10-30
องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่าเกินไปจะมีส่ิ งมีชีวิตน้อยอุณหภูมิจึงมีผลต่อการดารงชีวิตคือ
พืช
ที่มา
http://ecurriculum.mv.ac.th/e library/library/
theyoung.net/mangotree.htm

สัตว์
ทีม่ า
http://album.sanook.com/tags/

ที่มาhttp://www.google.co.th/search?hl=th&q=%
ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E

2.1 มีผลต่อการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ เช่น มะม่วง อยูไ่ ด้ดีในเขตร้อน
แอปเปิ ล เจริ ญได้ดีในเขตอบอุ่น แมวน้ า หมีข้ วั โลก นกเพนกวิน อาศัยในอากาศหนาวเย็น อูฐ ม้า
อาศัยอยูใ่ นที่มีอากาศร้อน
2.2 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
สิ่ งมีชีวิต เช่น นกนางแอ่นจะอพยพจากประเทศ
จีนมายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q

2.3 มีผลต่อการออกหากินของสัตว์ เช่น สัตว์ในทะเลทรายจะหลบอยูใ่ นพื้นทราย
ตอนกลางวันเพราะร้อนมากและจะออกหากินในเวลากลางคืน
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2.4 มีผลต่อการคายน้ า การงอกของเมล็ดและการเจริ ญเติบโตของพืช
2.5 มีผลต่อปริ มาณการละลายของก๊าซสออกซิเจนในน้ าเพราะถ้าน้ ามีอุณหภูมิสูง
จะทาให้การละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ าลดลงซึ่งมีผลต่อการดารงชีวิตของสิ่ งที่มีชีวิตในน้ า
3. ความชื้นหรื อน้ า ในบริ เวณที่มีความชื้นในอากาศสูงจะทาให้เกิดการระเหยของน้ า
จากพืชและสัตว์นอ้ ยกว่าช่วงที่มีความชื้นต่า ในเขตร้อนจะมีความชื้นสู งมีการกระจายของสิ่ งมีชีวิต
มากกว่าเขตอบอุ่นหรื อเขตหนาว ทาให้มีความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตชนิ ดและปริ มาณเพราะ
พืชและสัตว์ตอ้ งการอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
4. อากาศ ประกอบด้วยก๊าซชนิ ดต่างๆ คือ ก๊าซไนโตรเจนมีร้อยละ 78.08 ก๊าซออกซิ เจน
มีร้อยละ 20.95 ก๊าซอาร์กอนมีร้อยละ 0.93 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีร้อยละ 0.03 และก๊าซอื่น ๆ
อีกเล็กน้อย
5. กระแสน้ าและลม มีความสาคัญเพราะเป็ นปัจจัยทางกายภาพมีความสาคัญมีผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อ มต่ อสิ่ ง ที่ มีชี วิ ต ส าหรั บ พื ช และสัต ว์ที่ อ าศัย อยู่ใ นแหล่ ง น้ า ที่ ไ หลแรงจะมี
การปรับตัวเป็ นพิเศษทั้งทางด้านรู ปร่ างเพื่อการดารงอยู่ กระแสลมก็เป็ นตัวจากัดการดารงชีวิตและ
การแพร่ กระจายของสิ่ งมีชีวิตบนบก บริ เวณที่มีลมแรงจะมีสตั ว์อาศัยอยูน่ อ้ ยกว่าบริ เวณที่มีลมสงบ
6. ความเป็ นกรด – เบสของดินและน้ า สิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิดจาเป็ นต้องอาศัยอยูใ่ น
แหล่งที่มีความเป็ นกรดและเบสที่เหมาะสม เช่น ฝ้ ายจะเจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่เป็ นเบส
7. ความเค็มของดินและน้ า เป็ นปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อชนิด จานวน การกระจาย
และการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิต พืชส่ วนใหญ่ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ในดินที่เค็ม แต่พืชบางชนิด
สามารถเจริ ญเติ บโตได้เช่ น โกงกาง ผักบุง้ ทะเล ชะคราม ส่ วนสัตว์ที่อาศัยในทะเลนั้นก็ตอ้ งมี
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเค็มของแหล่งน้ านั้นด้วย
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ใบงานที่ 6
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
(อิทธิพลของแสงทีม่ ีต่อพืชและสั ตว์ )
1.
2.
3.
4.
5.

แบ่งกลุ่มนักเรี ยน 3-5 คน
ศึกษาอิทธิพลของแสงต่อพืชหรื อสัตว์โดยให้นกั เรี ยนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกแบบการทดลองเพื่อให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลา 2 สัปดาห์
เก็บข้อมูลการทดลองโดยปรึ กษาครู ผสู ้ อน
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
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แนวการตอบใบงานที่ 6
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
(อิทธิพลของแสงทีม่ ีต่อพืชและสั ตว์ )
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน 3-5 คน
2. ศึกษาอิทธิพลของแสงต่อพืชหรื อสัตว์โดยให้นกั เรี ยนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา http://www.skn.ac.th/skl/skn422/bio/km38.htm

ที่มา http.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID

พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเข้าหาแสงหรื อหนี แสง (พืชบางชนิ ดชอบร่ มเงา)
ส่ วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่ วนที่มีการเจริ ญของพืชจะอยู่ใต้ส่วนของยอดลงมา ดอกไม้
บางชนิ ด เช่น ดอกดิ น จะบาน ในวันที่มีแสงแดด ดอกไม้อื่นจะบานและหุ บเป็ นเวลาที่แน่ นอน
ของวัน
ถึงแม้วชั พืชน้ าจะให้คุณแก่สัตว์น้ า กล่าวคือ เป็ นที่อาศัยวางไข่ ให้ร่มเงา ทาให้น้ า
สะอาด แต่ปริ มาณวัชพืชน้ าต้องมีพอสมควร หากมีมากไปทาให้บ่อน้ าตื้นเขิน เนื้ อที่นอ้ ยลงกีดขวาง
การจับสัตว์น้ า พืชน้ าบางชนิ ด เช่น สาหร่ ายข้าวเหนี ยว จับปลาเล็ก ๆ เป็ นอาหาร ทาให้ปริ มาณปลา
ลดลง หากวัชพืชน้ าขึ้นหนาแน่น แสงไม่พอ การสร้างอาหารของพืชก็จะลดลง ก๊าซออกซิเจน ซึ่ง
เป็ นผลที่ได้จากการสร้างอาหารก็ลดลงด้วย ทาให้สัตว์น้ าตาย นอกจากนี้ ยังลดปริ มาณอาหาร
เบื้องต้นของสัตว์น้ า เช่น พวกไรน้ า (plankton) ทั้งนี้ เพราะ พวกวัชพืชแย่งอาหารพวกฟอสเฟต ซึ่ง
พวกไรน้ าต้องการเช่นกัน
3. ออกแบบการทดลองเพื่อให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลา 2 สัปดาห์ (รวมข้อ 4 และ 5)
ปลูกต้นถัว่ เขียว 2 กระถาง กระถางหนึ่ งใช้กล่องครอบแล้วเจาะรู อีกกระถางหนึ่ ง
ไม่ ต ้อ งครอบ กระถางที่ ค รอบด้ว ยกล่ อ ง เมื่ อ สั ง เกต การงอกและการเปลี่ ย นแปลง พบว่ า
พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเข้าหาแสงส่ วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่ วนที่มีการเจริ ญของ
พืชจะอยูใ่ ต้ส่วนของยอดลงมา ส่ วนกระถางที่ไม่ครอบลาต้นจะขึ้นตรงไม่มีอาการเอนเข้าหาแสง
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ใบความรู้ ที่ 7
เรื่อง กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
สิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิ เวศจะมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างสิ่ งมีชีวิตด้วยกันหลาย
รู ป แบบ มี ท้ ัง การให้ ป ระโยชน์ กัน แข่ ง ขัน กัน ในเรื่ องของการหาอาหาร เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศโดยการกินต่อกันเป็ นทอดๆที่เราเรี ยกว่า ห่ วงโซ่ อาหาร (Food
chain) ซึ่ งอาจมีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อนหรื อมีหลายห่ วงโซ่ อาหารในระบบเดียวกันซึ่ งเรา
เรี ยกว่า สายใยอาหาร (Food web) สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศจึงแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ
1. ผู ้ผ ลิ ต (Producer) เป็ นสิ่ งมี ชี วิ ต ที่ ส ร้ า ง
อาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ ด้ว ย
แสง เช่น พืช สาหร่ ายสี เขียว
ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter5/eco3.htm

2. ผูบ้ ริ โภค (Consumer) เป็ นสิ่ งมีชีวิตสร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่ งมีชีวิตอื่นเป็ น
อาหาร แบ่งเป็ น
2.1 ผูบ้ ริ โภคพืช (Herbivore) เป็ นสัตว์ที่
กินพืชเป็ นอาหาร เช่น กระต่าย ช้าง ม้า วัว
ควาย ลา
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7

2.2 ผูบ้ ริ โภคสัตว์ (Carnivore) เป็ นสัตว์ที่
กิ น ผู ้บ ริ โภคพื ช เป็ นอาหาร เช่ น กบ
คางคก จิ้งจก งู หมาป่ า ฉลาม เสื อ
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B

ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8%A0%

2.3 ผูบ้ ริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore)
เป็ นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็ นอาหาร
เช่น คน ไก่ นก

ที่มา http://www.dlf.ac.th/dltv/dltv-uploads/libs/html/1758/vocab3.html

2.4 ผูบ้ ริ โภคซากพืชซากสัตว์ (Scavenger
หรื อ Detritivore) เป็ นสัตว์ที่กินซากพืช
ซากสั ต ว์เ ป็ นอาหาร เช่ น แร้ ง ไส้ เ ดื อ น
มอด ปลวก
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3. ผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ (Decomposer) เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ได้อาหารโดยการใช้น้ าย่อย
หรื อเอนไซม์หลัง่ ออกมานอกร่ างกายเพื่อย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้เป็ นสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ
แล้วดู ดซึ มไปใช้ประโยชน์กบั ตนเอง เพื่อให้ตนเองอยู่รอดได้ เช่ น แบคทีเรี ย เห็ ด รา ยีสต์ และ
ผลจากการที่ยอ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ ทาให้เกิดสารอนินทรี กลับคืนสู่ สภาพแวดล้อม ซึ่งพืชหรื อผูผ้ ลิต
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตได้อีก

ที่มา http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-biology2/chapter5/eco4.htm
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ใบความรู้ ที่ 8
เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ แบบต่ าง ๆ ทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ
กลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กนั หลายลักษณะ คือ

ที่มา http://play.kapook.com/photo/show-19502

ที่มา http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/p3.htm

ที่มา http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/p1.htm

1. การล่าเหยือ่ (Predation) เป็ นความสัมพันธ์
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นผูล้ ่ า (Predator)
ได้ประโยชน์ กับ อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นเหยือ่ (Prey)
เสี ยประโยชน์ เช่น เสื อกินกวาง กบกินแมลง
งู กิ น กบ แมวกิ น หนู นกกิ น แมลง สิ่ ง มี ชี วิ ต
ที่เป็ นผูล้ ่าในบางครั้ งก็อาจตกเป็ นเหยื่อของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ได้ เช่ น กบกิ น แมลง แล้ว งู ก็
กินกบอีกต่อหนึ่ ง จะเห็นได้ว่าสัตว์หนึ่ งชนิ ด
อาจเป็ นได้ท้ งั เหยือ่ และผูล้ ่า
2.
ภาวะอิ ง อาศัย (Commensalism) เป็ น
ความสัม พัน ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต 2 ชนิ ด ที่ อ าศัย
อยู่ ร่ ว ม กั น โ ด ย ฝ่ า ย ห นึ่ ง ไ ด้ ป ร ะ โย ช น์
อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้ และไม่เสี ยประโยชน์ เช่ น
เหาฉลามกับปลาฉลาม เพรี ยงกับปลาวาฬ
กล้ ว ยไม้ กั บ ต้ น ไม้ ใ หญ่ แบคที เ รี ยบน
ผิวหนังคน
3. การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation)
เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมี ชีวิตที่ อยู่ร่วมกัน
โดยต่างฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ แต่เมื่อแยกจาก
กัน ก็ ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต ได้ต ามปกติ เช่ น
ดอกไม้ กั บ ผี เ สื้ อ ดอกไม้ กั บ ผึ้ ง นกเอี้ ยง
บนหลังควาย มดดากับเพลี้ย ปลาการ์ ตูนกับ
ดอกไม้ทะเล
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ที่มา http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/p1.htm

4. ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism) เป็ นการอยู่
ร่ วมกันของสิ่ งชีวิต 2 ชนิ ดที่ต่างฝ่ ายต่างได้
ประโยชน์ แ ต่ แ ยกจากกัน แล้ว จะท าให้ ก าร
ด ารงชี วิ ต ไม่ เ ป็ นปกติ ห รื อ อาจตายได้ เช่ น
โปรโตซั ว ในล าไส้ ป ลวก ถ้ า ปลวกไม่ มี
โปรโตซั ว นี้ จะไม่ ส ามารถย่ อ ยไม้ไ ด้ เ ลย
ไลเคนส์ (เป็ นการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันของรา
กับสาหร่ าย) สาหร่ ายสี เขียวเซลล์เดี ยวใน
ไฮดราสี เขียว แบคทีเรี ยไรโซเบียมในปมราก
พืชตระกูลถัว่ แบคที เรี ยในลาไส้สัตว์ช้ ันสู ง
ราไมคอร์ ไรซากับพืชชั้นสู งพวกสน สาหร่ าย
สี เขียวแกมน้ าเงินกับแหนแดง ต่อกับต้นไทร
(ต่ อ ไทรเป็ นแมลงขนาดเล็ ก มี ค วามยาว
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ตัวผูไ้ ม่มีปีก ตาบอด
หนวดสั้น ตัวเมียมีปีก)
5.
ภาวะปรสิ ต (Parasitism) เป็ นการ
อยู่ร่ ว มกัน ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด หนึ่ งไปอาศัย
ร่ ว มอยู่กับ สิ่ ง มี ชี วิต อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ผูไ้ ปอาศัย
เป็ นฝ่ ายได้รั บ ประโยชน์ เรี ย กว่ า ปรสิ ต
(Parasite) ผู ้ ถู ก อาศั ย และเสี ยประโยชน์
เรี ยกว่า ผูถ้ ูกอาศัย (Host) ปรสิ ตจะแย่งอาหาร
หรื อกิ นบางส่ วนของร่ างกายผูถ้ ูกอาศัย เช่ น
พยาธิ ต่ างๆ ในคนและสัต ว์ เชื้ อ ไวรั ส เอดส์
ในคน กาฝากบนต้ น ไม้ เพลี้ ยกั บ ต้ น ไม้
เหากับคน เห็บกับสุ นขั ไรกับไก่

ที่มา http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/p1.htm
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ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8

ที่มาhttp://www.bwc.ac.th/pan/m5site/web_site/508/ ecosystem/food%20chain.htm

6. ภาวะมีการแข่งขัน (Competition) เป็ น
ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ ง อาจเป็ น
ช นิ ด เ ดี ย ว กั น ห รื อ ต่ า ง ช นิ ด กั น ที่ มี
ความต้อ งการอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ร่ ว มกัน
แต่ ส่ิ งนั้ นมี จ ากั ด ท าให้ เ สี ยประโยชน์
ด้ว ยกัน ทั้ง คู่ เช่ น สุ นัข แย่ง อาหารกัน
ต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก ชิ ด กั น จึ ง แย่ ง กั น รั บ แสง
กวางตัว ผู ท้ ี่ ต่ อ สู ้ กัน เพื่ อ แย่ ง คู่ ผ สมพัน ธุ์
ฝูงปลาแย่งกันฮุบเหยือ่
7. ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism)
เป็ นการด ารงชี วิ ต ของพวก รา เห็ ด
แบคที เ รี ย โดยอาศัย อาหารจากซาก
สิ่ ง มี ชี วิ ต โดยการหลั่ง เอนไซม์อ อกมา
ย่อยนอกเซลล์ เพื่อย่อยสลายซากเหล่านั้น
แล้วดูดซึ มสารที่ได้จากการย่อยเข้าสู่ เซลล์
ในรู ปของของเหลว สิ่ งมีชีวิตที่ดารงชี พ
ลักษณะนี้ เรี ยกว่า ผูย้ ่อยสลายสารอินทรี ย ์
( Decomposer) ซึ่ ง มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ระบบนิ เ วศมาก เพราะท าให้ เ กิ ด การ
หมุ นเวี ย นของสารบางชนิ ด โดยผูผ้ ลิ ต
สามารถน าสารอนิ น ทรี ที่ ไ ด้จ ากการ
ย่ อ ยสลายกลั บ ไปใช้ ไ ด้ อี ก ตั ว อย่ า ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ด า ร ง ชี พ ลั ก ษ ณ ะ นี้ คื อ
เห็ดโคนบนขอนไม้ผุ ราบนซังข้าวโพด
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ใบงานที่ 7
เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ แบบต่ าง ๆ ทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ
1. นัก เรี ย นพบภาวะปรสิ ต ใกล้ต ัว ของนัก เรี ย นบ้า งหรื อ ไม่ และมี ผ ลกระทบต่ อ
นักเรี ยนอย่างไร
2. ภาวะมีการแข่งขัน มีผลดีและผลเสี ยต่อสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศอย่างไรบ้าง
3. ถ้าไม่มีผยู ้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ จะเกิดผลอย่างไรต่อโลกของสิ่ งมีชีวิต
4. นั ก เรี ยนพบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต แบบต่ า ง ๆ ใกล้ต ัว บ้า งหรื อไม่
จงยกตัวอย่าง
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แนวการตอบใบงานที่ 7
เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ แบบต่ าง ๆ ทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ
1. นัก เรี ย นพบภาวะปรสิ ต ใกล้ต ัว ของนัก เรี ย นบ้า งหรื อ ไม่ และมี ผ ลกระทบต่ อ
นักเรี ยนอย่างไร
พบภาวะปรสิ ต คือยุง และอาจทาให้เป็ นไข้เลือดออกควรต้องระมัดระวัง
2. ภาวะมีการแข่งขัน มีผลดีและผลเสี ยต่อสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศอย่างไรบ้าง
ภาวะของการแข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิต 2 ชีวิต ซึ่ งอาจเป็ นชนิ ด
เดียวกันหรื อต่างชนิ ดกัน ที่มีความต้องการที่อยูอ่ าศัยหรื ออาหารอย่างเดียวกันในการดารงชีวิตและ
ปั จจัยดังกล่าวนั้นมีจากัด จึงเกิดการแข่งขันเพื่อครอบครองที่อยูอ่ าศัยหรื อแย่งชิงอาหารนั้น เช่น
ต้นไม้สองต้นที่ข้ ึนอยูใ่ นกระถางเดียวกัน
ผลดี คือ ได้พนั ธุ์ดีมีความต้านทาน อดทน แข็งแรง
ผลเสี ย คือ ผูแ้ พ้ยอ่ มเกิดความเสี ยใจ
3. ถ้าไม่มีผยู ้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ จะเกิดผลอย่างไรต่อโลกของสิ่ งมีชีวิต
ถ้าไม่มีผยู ้ อ่ ยสลายสารอินทรี ย ์ จะเกิดผล คือ จะไม่มีการเน่าเปื่ อย ผุพงั ขยะอาจจะ
ล้นโลก คนตายก็จะไม่มีที่ฝังเป็ นอุดจาดตายิง่
4. นั ก เรี ยนพบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต แบบต่ า ง ๆ ใกล้ต ัว บ้า งหรื อไม่
จงยกตัวอย่าง
4.1 หนอนกัดกินใบไม้
4.2 แมวกัดหนู
4.3 ผีเสื้ อกับแมลง
4.4 ควายกับนกเอี้ยง
4.5 เห็ดบนขอนไม้
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ใบความรู้ ที่ 9
เรื่อง พีระมิดการถ่ ายทอดพลังงานและการสะสมสารพิษ
ลำดับขั้นกำรกิ นกันในระบบนิ เวศ พบว่ำพลังงำนจะถูกถ่ำยทอดจำกผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภค จนถึงผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด ในขั้นต่ำงๆ นั้นสำมำรถถ่ำยทอดไปในแต่ละขั้นเพียงร้อยละ 10
ส่ วนอีกร้อยละ 90 จะสู ญเสี ยไปในรู ปของพลังงำนควำมร้อน กำรใช้พลังงำนในกระบวนกำร
เมทำบอลิ ซึม และกำรหำยใจเรำเรี ยกว่ำ ประสิ ทธิ ภำพกำรถ่ำยทอดพลังงำนในระบบนิ เวศ
(Ecological Efficiency) แสดงเป็ นรู ปพีระมิดได้ 3 แบบคือ พีระมิดจำนวน แสดงจำนวนต่อ
หน่วยพื้นที่และหน่วยปริ มำตรต่อช่วงเวลำ พีระมิดมวลชีวภำพ แสดงน้ ำหนักสดหรื อน้ ำหนักแห้ง
ต่อหน่วยพื้นที่หรื อหน่วยปริ มำตร ต่อช่วงเวลำ และพีระมิดพลังงำน แสดงเป็ นหน่วยกิโลแคลอรี
ต่อหน่วยพื้นที่
1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) แสดง จำนวนสิ่ งมีชีวิตเป็ นหน่วยตัวต่อพื้นที่
โดยทัว่ ไปพีระมิดจะมีฐำนกว้ำงซึ่งหมำยถึง มีจำนวนผูผ้ ลิตมำกที่สุด และจำนวนผูบ้ ริ โภคลำดับต่ำง
ๆ ลดลงมำแต่กำรวัดปริ มำณพลังงำนโดยวิธีน้ ี อำจมีควำมคลำดเคลื่อนได้เนื่องจำกสิ่ งมีชีวิตไม่ว่ำจะ
เป็ นเซลล์เดียวหรื อหลำยเซลล์ ขนำดเล็กหรื อขนำดใหญ่ เช่น ไส้เดือน จะนับเป็ นหนึ่งเหมือนกัน
หมด แต่ควำมเป็ นจริ งนั้นในแง่ปริ มำณพลังงำนที่ได้รับหรื ออำหำรที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจะมำกกว่ำ
หลำยเท่ำ ดังนั้นจึงมีกำรพัฒนำรู ปแบบในรู ปของพีรำมิดมวลของสิ่ งมีชีวิต
C3
C2
C1
P
ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html

2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) โดย พีระมิดนี้แสดงปริ มำณของสิ่ งมีชีวิต ในแต่ละ
ลำดับขั้นของกำรกินโดยใช้มวลรวม ของน้ ำหนักแห้ง (Dry Weight) ของสิ่ งมีชีวิตต่อพื้นที่แทน
กำรนับจำนวนพีระมิดแบบนี้ มีควำมแม่นยำมำกกว่ำ แบบที่ 1 แต่ในควำมเป็ นจริ งจำนวนหรื อมวล
ของสิ่ งมีชีวิตมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำ เช่น ตำมฤดูกำลหรื อ ตำมอัตรำกำรเจริ ญเติบโต ปั จจัย
เหล่ำนี้ จึงเป็ นตัวแปรที่สำคัญ อย่ำงไรก็ดีถึงแม้มวลที่มำกขึ้นเช่นต้นไม้ใหญ่ จะผลิตเป็ นสำรอำหำร
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ของผูบ้ ริ โภคได้มำก แต่กย็ งั น้อยกว่ำที่ผบู ้ ริ โภคได้จำกสิ่ งมีชีวิตเล็ก ๆ เช่นสำหร่ ำยหรื อแพลงก์ตอน
ทั้ง ๆ ที่มวล หรื อปริ มำณของสำหร่ ำยหรื อแพลงก์ตอนน้อยกว่ำมำก ดังนั้น จึงมีกำรพัฒนำ
แนวควำมคิดในกำรแก้ปัญหำนี้ โดยในกำรเสนอรู ปของพีระมิดพลังงำน (Pyramid of Energy)
C4
C3
C2
C1
P
ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html

3. พีระมิดพลังงำน (Pyramid of Energy) เป็ นพีระมิดแสดงปริ มำณพลังงำนของแต่ละ
ลำดับชั้นของกำรกินซึ่ งจะมีค่ำลดลงตำม ลำดับขั้นของกำรบริ โภค จำกลำดับที่ 1 ไป 2 ไป 3 และ 4
ดังแสดงในรู ป
C4
C3
C2
C1
P
ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html

ในระบบนิเวศ ทั้งสสำรและแร่ ธำตุต่ำง ๆ จะถูกหมุนเวียนกันไปภำยใต้เวลำที่เหมำะสม
และมี ค วำมสมดุ ล ซึ่ งกัน และกัน วนเวี ย นกัน เป็ นวัฏ จัก รที่ เ รี ย กว่ ำ วัฏ จัก รของสสำร (Matter
Cycling) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกลไกสำคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่ำงสสำร และพลังงำนจำกธรรมชำติ
สู่ ส่ิ งมีชีวิตแล้วถ่ำยทอดพลังงำนในรู ปแบบของกำรกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ผลสุ ดท้ำยวัฎจักรจะสลำย
ในขั้นตอนท้ำยสุ ด โดยผูย้ อ่ ยสลำยกลับคืนสู่ ธรรมชำติ วัฏจักรของสสำรที่มีควำมสำคัญต่อสมดุล
ของระบบนิเวศ ได้แก่ วัฎจักรของน้ ำ วัฎจักรของไนโตรเจน วัฎจักรของคำร์บอน และวัฎจักรของ
ฟอสฟอรัส
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ใบความรู้ ที่ 10
เรื่อง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ในกำรหมุนเวียนสำรโดยใช้บรรยำกำศเป็ นเกณฑ์แบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. กำรหมุนเวียนสำรผ่ำนบรรยำกำศในรู ปของก๊ำซ เช่น ไอน้ ำ ก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
ก๊ ำซไนโตรเจน ก๊ ำซออกซิ เ จน สำรจะมี ก ำรหมุ น เวี ย นและเคลื่ อ นที่ ไ ปมำอย่ ำ งรวดเร็ ว เช่ น
กำรหมุนเวียนน้ ำ กำรหมุนเวียนคำร์บอน กำรหมุนเวียนไนโตรเจน
2. กำรหมุนเวียนสำรโดยไม่ผำ่ นบรรยำกำศ เป็ นกำรหมุนเวียนสำรที่มีพ้นื ที่ผวิ โลก
เป็ นแหล่งรองรับกำรเคลื่อนย้ำยของสำร กำรหมุนเวียนไม่คล่องตัว เช่น กำรหมุนเวียนฟอสฟอรัส
กำรหมุนเวียนแคลเซียม กำรหมุนเวียนโพแทสเซียม
กำรหมุนเวียนน้ ำในระบบนิ เวศ (Water Cycle) มีกำรหมุนเวียน 2 รู ปแบบ คือ
หมุนเวียนโดยไม่ผ่ำนสิ่ งมีชีวิตกับหมุนเวียนโดยผ่ำนสิ่ งมีชีวิต มี 2 กระบวนกำรด้วยกัน คือ
กำรระเหย (Evaporation) และกำรกลั่น ตัว ตกกลับ ลงสู่ ผิ ว โลกของน้ ำหรื อ ฝน (Precipitation)
ดังแผนภำพ
วัฏจักรการหมุนเวียนของนา้

ที่มา: มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ. 2536. เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอนำมัยสิ่ งแวดล้อม (Environmental Health)
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กำรหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle) ไนโตรเจนในบรรยำกำศ
มีประมำณร้อยละ 78 สิ่ งมีชีวิตที่จะนำไนโตรเจนมำใช้โดยตรงนั้นมีไม่กี่ชนิด และเป็ นแร่ ธำตุหลักที่
สำคัญของสิ่ งมีชีวิตเพื่อใช้ในกำรสังเครำะห์โปรตีนในร่ ำงกำย สำหรับสัตว์ได้รับไนโตรเจนเป็ น
ทอด ๆ ตำมห่ ว งโซ่ อ ำหำรและเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของแร่ ธำตุ ใ นดิ น และน้ ำในรู ป ของ
สำรประกอบไนโตรเจนกำรหมุนเวียนจึงต้องผ่ำนสิ่ งมีชีวิตเสมอ ดังแผนภำพ

วัฏจักรของไนโตรเจน
ที่มำ http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.2/t_3/3_3.htm
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กำรหมุนเวียนของคำร์บอนในระบบนิ เวศ (Carbon Cycle) คำร์ บอนเป็ นธำตุที่มีสมบัติ
เฉพำะตัวบำงอย่ำงที่สำมำรถรวมตัวกับธำตุอื่นๆ ได้เป็ นโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน มีกำรนำมำใช้
เป็ นเชื้ อเพลิงจะเกิ ดก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นกำรหมุนเวียนคำร์ บอนกลับคืนสู่ บรรยำกำศ
ให้แก่พืชนำไปใช้ประโยชน์ ดังแผนภำพ

แผนภูมิของวัฏจักรคำร์บอน
ที่มำ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0

กำรหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) ฟอสฟอรัสเป็ น
ธำตุที่มีองค์ประกอบของอินทรี ยสำรที่สำคัญในสิ่ งมีชีวิตหลำยชนิ ด เช่ น สำรพันธุ กรรม เยื่อหุ ้ม
เซลล์ เป็ นส่ วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ส่ วนพืชก็จะนำไปช่วยในกำรเจริ ญเติบโต สร้ำง
ควำมแข็งแรงและให้ผลผลิตที่สูง ดังแผนภำพ

การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ
ที่มำ http://www.rmutphysics.com/charud/general/1/silviculture/lesson5.1.htm
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ใบงานที่ 8
เรื่อง พีระมิดอาหาร (Food Pyramid) หรือพีระมิดนิเวศ
กำหนดให้ P
แทน Producer หรื อผูผ้ ลิต
C1
แทน Primary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1
C2
แทน Secondary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2
C3
แทน Tertiary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 3
1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำ
ส่ วนใดเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html

2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำส่ วนใด
เป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
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3. พีระมิดพลังงำน (Pyramid of Energy) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำ
ส่ วนใดเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง ในเรื่ องของกำรลำดับขั้นของกำรกินซึ่งจะมีค่ำ
ลดลงตำม ลำดับขั้นของกำรบริ โภค จำกลำดับที่ 1 ไป 2 ไป 3 และ 4 ดังแสดงในรู ป

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html

354
แนวการตอบใบงานที่ 8
เรื่อง พีระมิดอาหาร (Food Pyramid) หรือพีระมิดนิเวศ
กำหนดให้ P
แทน Producer หรื อผูผ้ ลิต
C1
แทน Primary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1
C2
แทน Secondary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2
C3
แทน Tertiary Consumer หรื อผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 3
1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำ
ส่ วนใดเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง
C3
C2
C1
P

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำส่ วนใด
เป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง
C4
C3
C2
C1
P

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
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3. พีระมิดพลังงำน (Pyramid of Energy) ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมำยเพื่อให้เห็นว่ำ
ส่ วนใดเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคอันดับที่เท่ำใดให้ถูกต้อง ในเรื่ องของกำรลำดับขั้นของกำรกินซึ่งจะมีค่ำ
ลดลงตำม ลำดับขั้นของกำรบริ โภค จำกลำดับที่ 1 ไป 2 ไป 3 และ 4 ดังแสดงในรู ป
C4
C3
C2
C1
P

ที่มำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
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ใบงานที่ 9
เรื่อง การหมุนเวียนนา้ ในระบบนิเวศ (Water Cycle)
ให้นกั เรี ยนเขียนวัฏจักรน้ ำให้สมบูรณ์
แนวการตอบใบงานที่ 9
เรื่อง การหมุนเวียนนา้ ในระบบนิเวศ (Water Cycle)
นักเรี ยนเขียนวัฏจักรกำรหมุนเวียนของน้ ำ
วัฏจักรการหมุนเวียนของนา้

ที่มา: มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ. 2536. เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอนำมัยสิ่ งแวดล้อม (Environmental Health)

กำรหมุนเวียนน้ ำในระบบนิ เวศ (Water Cycle) มีกำรหมุนเวียน 2 รู ปแบบ คือ
หมุนเวียนโดยไม่ผ่ำนสิ่ งมีชีวิตกับหมุนเวียนโดยผ่ำนสิ่ งมีชีวิต มี 2 กระบวนกำรด้วยกัน คือ
กำรระเหย (Evaporation) และกำรกลัน่ ตัวตกกลับลงสู่ ผวิ โลกของน้ ำหรื อฝน (Precipitation)
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ใบงานที่ 10
เรื่อง การหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle)
ให้นกั เรี ยนเขียนวัฏจักรไนโตรเจนให้สมบูรณ์
แนวการตอบใบงานที่ 10
เรื่อง การหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle)
นักเรี ยนเขียนวัฏจักรกำรหมุนเวียนของไนโตรเจน

วัฏจักรของไนโตรเจน
ที่มำ http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.2/t_3/3_3.htm

กำรหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle) ไนโตรเจนในบรรยำกำศ
มีประมำณร้อยละ 78 สิ่ งมีชีวิตที่จะนำไนโตรเจนมำใช้โดยตรงนั้นมีไม่กี่ชนิด และเป็ นแร่ ธำตุหลัก
ที่สำคัญของสิ่ งมีชีวิตเพื่อใช้ในกำรสังเครำะห์โปรตีนในร่ ำงกำย สำหรับสัตว์ได้รับไนโตรเจนเป็ น
ทอด ๆ ตำมห่ ว งโซ่ อ ำหำรและเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของแร่ ธำตุ ใ นดิ น และน้ ำในรู ป ของ
สำรประกอบไนโตรเจนกำรหมุนเวียนจึงต้องผ่ำนสิ่ งมีชีวิตเสมอ
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ใบงานที่ 11
เรื่อง การหมุนเวียนของคาร์ บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle)
ให้นกั เรี ยนเขียนวัฏจักรคำร์บอนให้สมบูรณ์
แนวการตอบใบงานที่ 11
เรื่อง การหมุนเวียนของคาร์ บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle)
นักเรี ยนเขียนวัฏจักรกำรหมุนเวียนของคำร์บอน

แผนภูมิของวัฏจักรคำร์บอน
ที่มำ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0

กำรหมุนเวียนของคำร์บอนในระบบนิ เวศ (Carbon Cycle) คำร์ บอนเป็ นธำตุที่มีสมบัติ
เฉพำะตัวบำงอย่ำงที่สำมำรถรวมตัวกับธำตุอื่นๆ ได้เป็ นโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน มีกำรนำมำใช้
เป็ นเชื้ อเพลิงจะเกิ ดก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นกำรหมุนเวียนคำร์ บอนกลับคืนสู่ บรรยำกำศ
ให้แก่พืชนำไปใช้ประโยชน์
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ใบงานที่ 12
เรื่อง การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle)
ให้นกั เรี ยนเขียนวัฏจักรฟอสฟอรัสให้สมบูรณ์
แนวการตอบใบงานที่ 12
เรื่อง การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle)
นักเรี ยนเขียนวัฏจักรกำรหมุนเวียนของฟอสฟอรัส

การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ
ที่มำ http://www.rmutphysics.com/charud/general/1/silviculture/lesson5.1.htm

กำรหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) ฟอสฟอรัสเป็ นธำตุที่
มีองค์ประกอบของอินทรี ยสำรที่สำคัญในสิ่ งมีชีวิตหลำยชนิด เช่น สำรพันธุกรรม เยือ่ หุ ม้ เซลล์ เป็ น
ส่ ว นประกอบส ำคัญ ของกระดู ก และฟั น ส่ ว นพื ช ก็ จ ะน ำไปช่ ว ยในกำรเจริ ญเติ บ โตสร้ ำ ง
ควำมแข็งแรงและให้ผลผลิตที่สูง
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ใบความรู้ ที่ 11
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ (Ecological Succession)
เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ด การพัฒนาของระบบนิ เวศ ทาให้สามารถทานาย
แบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะคือ
1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ นั ปฐมภูมิ (Primary Succession) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
แทนที่บนแหล่งที่ไม่เคยมีส่ิ งมีชีวิตปรากฏมาก่อน เช่น บริ เวณขั้วโลก บนไหล่ทางของลาวา บริ เวณ
พื้ น ดิ น ที่ ป รั บ พื้ น ใหม่ กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต พวกแรกที่ เ กิ ด ขึ้ น เรี ย กว่า ผูบ้ ุ ก เบิ ก เกิ ด ขึ้ น ได้โ ดยอาศัย
ความชื้นและสารอินทรี ยม์ ีการขับสารที่มีฤทธิ์เป็ นกรดทาให้หินสลายกลายเป็ นดินและเกิดสิ่ งมีชีวิต
ชนิดใหม่ข้ ึน

ที่มา http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/environ/community.html

2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ นั ทุติยภูมิ (Secondary Succession) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
แทนที่บนพื้นที่ที่มีส่ิ งมีชีวิตปรากฏอยู่ก่อน แต่ถูกทาลายด้วยเหตุบางประการ ทาให้สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
ใหม่เข้าไปแทนที่ เช่น วัชพืชขึ้นในที่รกร้างแล้วจึงเกิดเป็ นพุ่มไม้และต้นไม้ใหญ่ จนเป็ นป่ าในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงแทนที่น้ ีเกิดขึ้นเร็ วกว่าขั้นแรก

ที่มา http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/environ/community.html

361
3. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ เนื่ องจากกลุ่มสิ่ งมีชีวิต (Autogenic Succession) เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ซ่ ึ ง เป็ นผลจากกลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต เดิ ม เช่ น น าฟางข้า วมาทิ้ ง ไว้ใ นแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีส่ิ งมีชีวิตเกิดขึ้นพวกแรกคือแบคทีเรี ย เมื่อแบคทีเรี ยเพิ่มขึ้น
ทาให้เกิดการหมักน้ าจะแปรสภาพเป็ นกรดเกิดการสลายสารอินทรี ยจ์ ากฟางข้าวจึงเกิดการเจริ ญ
ของสัตว์เซลล์เดียวและได้อาหารจากแบคทีเรี ยและกินแบคทีเรี ยเป็ นอาหารสัตว์เซลล์เดียวเพิ่มขึ้น
แต่แบคทีเรี ยลดจานวนลง
4. การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ เ นื่ อ งจากสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (Allogenic
Succession) เกิดจากสภาพแวดล้อมด้านกายภาพหรื อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปสิ่ งมีชีวิตเดิมไม่
สามารถทนอยูไ่ ด้เกิดสิ่ งมีชีวิตใหม่ที่มีความทนต่อภูมิอากาศได้ดีกว่า เช่น เกิดไม้ดอกฤดูหนาว

ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter5/eco6.htm

สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงแทนที่
1. ปัจจัยทางชีวภาพ เกิดจากปฏิกิริยาของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีต่อกันแล้วทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ เช่น นกกินผลไม้แล้วไปขับถ่ายในที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อเมล็ดผลไม้น้ นั
ได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะเจริ ญเติบโตและแพร่ พนั ธุ์ในบริ เวณนั้นต่อไป การตัดไม้ทาลายป่ าก็
ทาให้ไม้มีตน้ ไม้ใหญ่ป่าหญ้าก็เข้ามาแทนที่

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=402790

ที่มา http://www.siamensis.org/board/11735.html
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2. ปั จจัยทางกายภาพ เช่ น การผุพงั แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่ า กระแสลม
อุณหภู มิและปริ มาณน้ าฝน ทาให้ส่ิ งมี ชีวิตในระบบนิ เวศนั้นถูกทาลายจนเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
แทนที่

ที่มา http://www.google.co.th/imgres?imgurl

ระดับของการเปลีย่ นแปลงแทนที่
1. การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข นาดกว้า ง เช่ น แผ่ น ดิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แทนที่ ม หาสมุ ท ร
พื้นที่ทะเลทรายเข้ามาแทนที่พ้ืนที่ป่า ทะเลสาบตื้นเขินจนกลายเป็ นพื้นดิน

ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q

2. การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข นาดเล็ ก เช่ น ต้ น ไม้ที่ ต ายแล้ ว ก็ จ ะถู ก สิ่ งมี ชี วิ ต
พวกจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายกลายเป็ นดิน

ที่มา http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter3/t17-3-l2.htm
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ใบงานที่ 13
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ (Ecological Succession)
ให้นกั เรี ยนจัดองค์ความรู ้การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต

แนวการตอบใบงานที่ 13
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ (Ecological Succession)
นักเรี ยนจัดองค์ความรู ้การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต เป็ นผังความรู ้

ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงแทนที่

ปั จจัยทางชีวภาพ

ปั จจัยทางกายภาพ

การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ขั้นปฐมภูมิ (Primary uccession)

การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ขั้นทุติยภูมิ (Secondary
uccession)

การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิต

การ เป ลี่ ย นแ ปล งแ ทน ที่
เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Allogenic
succession)

การเปลี่ยนแปลงแทนที่
เนื่องจากกลุ่มสิ่ งมีชีวติ
(Autogenic succession)
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ใบความรู้ ที่ 12
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ก็สามารถ
นามาใช้ประโยชน์เพื่อการดารงชี วิตได้ โดยการนามาแปรรู ปใช้อานวยความสะดวก เช่ น ดิ น
ป่ าไม้ และสัตว์ป่า น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ และเหล่านี้ จึงมีความสาคัญต่อการดารงชี วิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhausting natural Resources) หมายถึง
ทรัพยากรที่นามาใช้และหมดไปในที่สุด ไม่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แร่ ธาตุ
โลหะ อโลหะ แร่ เชื้อเพลิง

ที่มา http://www.google.co.th/imgres?imgurl

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดหรื อมีใช้ตลอดไป (Non-exhausting Natural
Resources) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่นามาใช้ประโยชน์แล้วมีทดแทนใหม่ไม่หมดสิ้ นมีอยู่
มากมายทุ ก ส่ ว นของโลกและเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต แต่ บ างชนิ ด ถ้า น ามาใช้อ ย่า งไม่
เหมาะสมจะท าให้คุ ณ ภาพของทรั พ ยากรเสื่ อ มสภาพจนเป็ นอัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ได้ เช่ น อากาศ
แสงอาทิตย์ น้ า
1.3 ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ใหม่ ท ดแทนหรื อ รั ก ษาให้ ค งอยู่ไ ด้ (Renewble
Nnatural Resources) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่นามาใช้ประโยชน์แล้วสามารถรักษาให้คงอยู่
หรื อเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ และถ้ามีการจัดการในเรื่ องของการใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีใช้ได้
ตลอดไป และมนุ ษ ย์น ามาใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ด้า นปั จ จัย สี่ เ ป็ นส่ ว นใหญ่ เช่ น
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า

ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8
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2. สิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเราที่ อานวยประโยชน์ในการดารงชี วิ ต
ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งอาจให้โทษต่อการดารงชีวิตได้ จาแนกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
2.1 สิ่ ง แวดล้อมธรรมชาติ (Natural
Environment) เป็ นสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ เป็ นสิ่ งมี ชีวิต เช่ น สัตว์ พืช จุลินทรี ย ์ หรื อสิ่ งไม่มีชีวิต เช่ น ดิ น น้ า อากาศ แสงแดด
แร่ ธาตุ ภูมิประเทศ
2.2 สิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น (Manmade Environment) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่
เกิ ด ขึ้ น จากการกระท าของมนุ ษ ย์ โดยสร้ า งขึ้ น ต่ อ จากสิ่ งแวดล้อ มเดิ ม เช่ น บ้า น อาคาร ถนน
โรงงาน วัด โรงเรี ย น ฟาร์ ม สวน โบราณวัตถุ เขื่อน นอกจากนี้ แล้วขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
กฎหมาย วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ก็ลว้ นเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้นในลักษณะของ
นามธรรมทั้งสิ้ น
จะเห็ น ได้ว่า ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมี ความสัมพัน ธ์กัน โดยทรั พยากร
ธรรมชาติเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งแวดล้อม ส่ วนสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้นที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์นาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นน่ั เอง
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ใบงานที่ 14
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้นกั เรี ยนจัดองค์ความรู ้ที่ได้รับจากใบความรู ้ที่ 12 เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
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แนวการตอบใบงานที่ 14
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรี ยนจัดองค์ความรู ้ที่ได้รับจากใบความรู ้ที่ 12 เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใช้ไม่หมด

ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วหมดไป

ทรัพยากรธรรมชาติที่
รักษาให้คงอยูไ่ ด้

สิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ

สิ่ งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น
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ใบความรู้ ที่ 13
เรื่อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มมี ค วามจ าเป็ นในการด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ทุกชนิด โดยเฉพาะมนุษย์ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ ล้วนต้องการก๊าซออกซิเจน
ที่ช่วยในการหายใจ นอกจากนี้ พืชซึ่งเป็ นต้นกาเนิ ดของอาหารก็ตอ้ งการก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
น้ า แร่ ธาตุ และแสงแดด ที่จะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง สัตว์ที่ตอ้ งการพืชและสัตว์อื่น
ๆ เป็ นอาหารก็ตอ้ งการน้ า แร่ ธาตุในการดารงชี วิต ขณะที่ ออกหากิ นในเวลากลางคืนก็ตอ้ งการ
อุณหภูมิและแสงสว่างที่พอเหมาะ ต้องการที่อยู่อาศัย และมนุ ษย์ยงั ต้องใช้ ดิ น ป่ าไม้ น้ า ในการ
เพาะปลูก สร้างที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ใช้อุปโภคบริ โภคและใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

ที่มา http://www.thaiforestbooking.com/np_home.asp?lg=1&npid=83

2. สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พลต่อลักษณะที่ อยู่อาศัย เช่ น เขตหนาวหรื อเขตอบอุ่น
บ้านเรื อนมักใช้อิฐหรื อคอนกรี ตในการก่อสร้าง มีประตูหน้าต่างไม่มาก มีเตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่น
สาหรั บประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อนชื้ น บ้านเรื อนจึ งเป็ นไม้ใต้ถุนสู ง หลังคาจัว่ มุงด้วยกระเบื้ อง
เพื่อให้น้ าฝนไหลได้ดี หรื ออาจมุงด้วยจากหรื อหญ้าคาเพราะจะช่วยระบายความร้อนไม่ให้บา้ นร้อน
มากและใต้ถุนสู งก็จะช่วยป้ องกันน้ าท่วมฉับพลันได้
บ้านเขตหนาวหรื อเขตอบอุ่น
บ้านเขตร้อนชื้น

ที่มา http://www.oknation.net/blog/health2you/2009/01/08/entry-3

ที่ม
http://www.homeloverthai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=47
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3. มี ความส าคั ญ ต่ อ ความเจริ ญและการพั ฒ นาประเทศ คื อ สามารถน า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้อ ย่ า งเหมาะสมในการท าอุ ต สาหกรรมหรื อ ส่ ง ออกเป็ นสิ น ค้า กับ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีน้ ามัน
4. มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มนุษย์มกั ตั้งถิ่นฐานอยูใ่ กล้บริ เวณแหล่งน้ า
เพราะจาเป็ นต้องใช้น้ าในการอุปโภคและบริ โภค หาแหล่งอาหารได้สะดวกและไม่ขาดแคลนถ้า
บริ เวณใดมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็จะมีการอพยพย้ายไปอยูใ่ นที่ซ่ ึงมีสภาพแวดล้อมดีกว่า
5. มี ความสาคัญต่ อประวัติความเป็ นมาของมนุ ษย์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิ ล ปกรรม ประเพณี วัฒ นธรรม กฎหมาย ระเบี ย บสั ง คม เป็ นสิ่ ง สะท้อ นความรุ่ ง เรื อ งและ
วิวฒั นาการของมนุษย์
6. ให้ประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ป่ า เขา ทะเล อุทยาน
แห่ งชาติ หมู่เกาะ รวมถึงโบราณสถานต่าง ๆ ที่สวยงาม ล้วนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพราะให้ท้ งั
ความรู ้ ความเพลิดเพลินรวมถึงการสร้างรายได้ซ่ ึงจะทาให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีข้ ึน

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=327271
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ใบงานที่ 15
เรื่อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้นกั เรี ยนจัดองค์ความรู ้ที่ได้รับจากใบความรู ้ที่ 13 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต

ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
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แนวการตอบใบงานที่ 15
เรื่อง ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรี ยนจัดองค์ความรู ้ที่ได้รับจากใบความรู ้ที่ 13 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต

ปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชีวติ

ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

ให้ประโยชน์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวและการ
พักผ่อนหย่อนใจ

สิ่ งแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อลักษณะ
ที่อยูอ่ าศัย

มีความสาคยต่อ
ประวัติความ
เป็ นมาของมนุษบย์
มีความสาคัญต่อความ
เจริ ญและการพัฒนา
ประเทศ

มีอิทธิพลต่อการต้อง
ถิ่นฐานของมนุษย์
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ใบความรู้ ที่ 14
เรื่อง ทรัพยากรนา้
ประโยชน์ของทรัพยากรน้ า คือ ใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค มนุษย์ใช้ดื่มกิน ชาระล้าง
ร่ างกายหรื อสิ่ งสกปรกต่าง ๆ รวมถึงใช้ประกอบอาหารและยา
ใช้ใ นการเกษตรกรรม เพาะปลูก เลี้ ย งสัตว์เพื่อให้ความชุ่ มชื้ นแก่ พืชและสัตว์ได้ใ ช้
ดื่มกิน รวมถึงชะล้างคอกสัตว์
เป็ นแหล่ งอาหารของมนุ ษ ย์ เพราะเป็ นที่ อยู่อาศัยของ ปลา ปู กุ้ง หอยต่าง ๆ ที่ เป็ น
อาหารของมนุษย์และยังส่ งเป็ นสิ นค้าขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย
ใช้ในการอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น ใช้ระบาย
ความร้อนแก่เครื่ องจักร ทาความสะอาดเครื่ องจักร ชาระล้างของเสี ยในโรงงาน เป็ นส่ วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋ อง และยังใช้ในการลาเลียงขนส่ งสิ นค้าออกสู่ตลาดได้อีกด้วย
ใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมและขนส่ ง ในการลาเลียงสิ นค้า การเดินทางจากสถานที่หนึ่ ง
ไปยังสถานที่หนึ่ง มีราคาถูกและยังขนส่ งได้จานวนมาก
ใช้น้ าเค็มจากทะเลทาเกลื อสมุทรซึ่ งมนุ ษ ย์นามาใช้ในการบริ โภคเพราะมี ไอโอดี น
สามารถป้ องกันการเกิดโรคคอพอกได้
เป็ นแหล่งผลิตพลังงาน เช่ น อ่างเก็บน้ าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ า หรื อ บางประเทศ
ก็สามารถใช้พลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลงนาไปผลิตกระแสไฟฟ้ าได้
ใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ าตก น้ าพุร้อน อ่าว
ทะเล หมู่เกาะที่สวยงาม ว่ายน้ า ตกปลา รวมถึงการเล่นกีฬาทางน้ าด้วย
ใช้ป ระโยชน์ ใ นการตั้ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์แ ละเป็ นแนวพรมแดน เพราะอยู่ ใ กล้
แหล่งน้ าจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและหาอาหารได้ง่าย และยังใช้แม่น้ าหรื อทะเล
เป็ นแนวเขตแดนขั้นระหว่างพรมแดนของประเทศอีกด้วย

ที่มา http://www.deqp.go.th/water/introduction/Useful_WU.html
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แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทตามแหล่งที่พบ คือ
2.1 น้ าในบรรยากาศ (Almospheric Water) เป็ นน้ าที่เกิดจากการกลัน่ ตัวของไอน้ า
ในบรรยากาศแล้วตกลงมาสู่ พ้ืนดิ น เช่น ฝน หิ มะ น้ าค้าง ลูกเห็ บ หมอก และจะมีการหมุนเวียน
ตลอดเวลาในหนึ่งปี ฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยมีประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.2 น้ าผิวดิน (Surface Water) เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติระดับผิวดิน เช่น บึง หนอง
คลอง แม่น้ า พรุ ทะเลสาบ มหาสมุทร และธารน้ าแข็ง สาหรับธารน้ าแข็งมนุษย์นามาใช้ประโยชน์
ได้นอ้ ย และมหาสมุทรเป็ นแหล่งอาหารของโลก
2.3 น้ าใต้ดิน (Ground Water) เกิดจากการไหลซึมของน้ าผิวดินลงไปจนถึงชั้นดิน
และชั้นหิ นแล้วสะสมอยู่ในช่ องว่างในชั้นดิ นหรื อชั้นหิ นนั้นส่ วนใหญ่เป็ นแหล่งน้ าจืดที่สะอาด
เพราะผ่านการกรองหลายชั้น
3. การก าหนดคุ ณ ภาพน้ า แหล่ ง น้ า ต่ า งๆ ตามธรรมชาติ จ ะมี คุ ณ ภาพของน้ าตาม
มาตรฐานหรื อต่ากว่ามาตรฐานนั้น ขึ้นอยูก่ บั สารปนเปื้ อนของสารต่าง ๆในแหล่งน้ านั้น ๆ ตัวชี้บ่ง
คุณภาพของน้ ามีดงั นี้
3.1 ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า (Dissolved Oxygen) หรื อเรี ยกว่า DO มีหน่วย
เป็ นมิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร น้ าธรรมชาติที่มีคุณภาพดี ตอ้ งมีค่า DO อยู่ที่ 5-7 มิลลิกรั มต่อลิตร ส่ วน
น้ าเสี ยจะมีค่า DO ต่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะปริ มาณออกซิ เจนเป็ นตัวช่วยกาจัดมลภาวะ
ในน้ าโดยการออกซิ เดชันสามารถลดสารอินทรี ยแ์ ละแบคทีเรี ยบางชนิ ดในน้ าได้ ถ้าน้ ามีอุณหภูมิ
สู ง ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ าจะน้อย แต่ถา้ ความกดดันของออกซิ เจนในบรรยากาศสู ง
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าจะมาก
3.2 ปริ มาณออกซิ เ จนที่ จุ ลิ น ทรี ย์ใ นแหล่ ง น้ าต้อ งการใช้ ใ นการย่ อ ยสลาย
สารอินทรี ยใ์ นน้ า (Biochemical Oxygen Demand) ค่า BOD เป็ นค่าที่ช้ ีบ่งคุณภาพของน้ าถ้าแหล่งน้ า
มีค่า BOD สู งแสดงว่ามีสารอินทรี ยอ์ ยูม่ ากจุลินทรี ยต์ อ้ งการใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายเป็ นจานวน
มากค่า BOD สู งหรื อต่ าขึ้นอยู่กบั การปนเปื้ อนของสารอินทรี ยใ์ นแหล่งน้ าและความสัมพันธ์กบั
เวลาและอุณหภูมิตามมาตรฐานสากลการวัดค่า BOD ของแหล่งน้ าวัดโดยการเก็บตัวอย่างน้ าใน
เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และน้ าทิ้งจากโรงงานก่อนปล่อยลงแม่น้ าควรมีค่า BOD
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถา้ แหล่งน้ าใดมีค่า BOD สู งกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จะจัดเป็ น
น้ าเสี ย
3.3 โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Coliform Bacteria) เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นอุจจาระของคน
และสัตว์เลือดอุ่นมีประมาณร้อยละ 95 ส่ วนอีกร้อยละ 5 พบในแหล่งน้ าธรรมชาติและมักพบ
แบคทีเรี ยชนิ ดนี้ จากแหล่งน้ าทิ้งชุมชนและฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ แหล่งใดมีมากแสดงว่าเป็ นน้ าสกปรก
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ถ้ามีเกิน 10 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรไม่ควรนามาดื่ม ถ้ามีเกิน 10,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
ไม่ควรใช้ทาน้ าประปา ถ้ามีเกิน 25,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรไม่ควรลงไปอาบ

ที่มา http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=1562&title

4. ปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า
4.1 ปั ญหาด้านปริ มาณน้ า คือ น้ ามีไม่พอกับความต้องการใช้ในฤดูต่างๆ เช่น
บางฤดูขาดแคลนน้ า บางฤดูเกิดน้ าท่วมฉับพลัน เกิดอุทกภัย สาเหตุอาจเนื่ องมาจากป่ าที่ถูกทาลาย
ฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วง การวางแผนการใช้น้ าไม่เหมาะสม
4.2 ปั ญหาด้านคุณภาพน้ า เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์เป็ นส่ วนใหญ่ เช่น การทิ้ง
ขยะ น้ าเสี ยจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชและสัตว์แล้วถูกชะล้างลงสู่
แหล่งน้ า รวมทั้งผิวดิ นก็ถูกชะล้างด้วยทาให้น้ าขุ่นและมีสารพิษทาให้มีผลกระทบต่อการดารงชี วิต
ของพืชน้ า สัตว์น้ า และการนามาใช้ประโยชน์ ซึ่ งเรี ยกว่า มลพิษทางน้ า (Water Pollution) และ
สาเหตุที่ทาให้น้ าเสี ยส่ วนใหญ่มาจากอาคารบ้านเรื อน โรงงาน เกษตรกรรม เหมืองแร่ การพังทลาย
ของดินแร่ ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติโดยมีองค์ประกอบที่ทาให้น้ าเสี ยดังนี้
4.2.1 สารอินทรี ย ์ จากการสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก สารจากโรงงาน
ต่าง ๆ สารเคมีและน้ าทิ้งจากครัวเรื อน
4.2.2 สารอนิ นทรี ได้แก่ คลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต ถ้ามีมากเกินไปจะทาให้
น้ ากระด้าง ถ้านาไปบริ โภคจะทาให้ทอ้ งเดิน
4.2.3 จุลินทรี ยพ์ วกไวรัส แบคทีเรี ย และโพรโตซัวจะพบในแหล่งน้ าทิ้งต่างๆ
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคเช่น อหิ วาตกโรค ไทฟอยด์ บิด ถ้านาน้ านั้นมาบริ โภค
4.2.4 โลหะหนักและสารพิษในรู ปของสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี เช่ น
สารปรอท สารตะกั่ว สารแคดเมี ยม ซึ่ งได้มาจากการทาแบตเตอรี่ รถยนต์ การทาสี สารเหล่านี้
จะสะสมในห่วงโซ่อาหารและถ่ายทอดต่อๆ ได้ เช่น โรคมินามาตะจากสารปรอท โรคอิไตอิไตจาก
แคดเมียม โรคพิษจากสารตะกัว่ โรคไข้ดาจากสารหนู
4.2.5 สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส มาจากการชะล้างพื้น ที่
การเกษตรและอุตสาหกรรม หรื อการซักล้างโดยใช้ผงซักฟอกในครัวเรื อน เหล่านี้จะมีสารฟอสเฟต
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เป็ นอาหาร ของพืชทาให้พืชเจริ ญเร็ วและกีดขวางทางไหลของน้ า การคมนาคมและทาให้ปริ มาณ
ออกซิเจนในน้ าลดลง
4.2.6 น้ ามันและขยะมูลฝอย ทาให้ดูสกปรก ย่อยสลายยากและทาให้แสง
ทะลุผา่ นได้ยากขัดขวางทางเดินของออกซิเจนในน้ าเกิดอันตรายต่อพืชและสัตว์น้ าได้
4.2.7 ตะกอนที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและหิ นจากที่ต่าง ๆ ทาให้
น้ าขุ่น ไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์และทาให้แหล่งน้ าตื้นเขิน
4.2.8 สารที่ เป็ นกรดและเบส เกิ ดจากการผลิ ตของโรงงานเยื่อกระดาษ
โรงงานทอผ้า โรงงานสารซักฟอก ทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ าและการนาน้ าไปใช้
ประโยชน์
4.2.9 ความร้อนและสารกัมมันตรังสี ทาให้น้ ามีอุณหภูมิสูง ปริ มาณออกซิเจน
ในน้ าลดลง กากสารกัมมันตรังสี จะทาให้เกิดพิษสะสมในสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ าและถ่ายทอดไปตาม
ห่วงโซ่อาหาร
4.3 ปั ญหาการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างไม่เหมาะสม น้ ามีความจาเป็ นต่อมนุษย์และสัตว์
ทุกชนิ ด การนาน้ ามาใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์น้ ันเกิ นความจาเป็ นและอัตราการใช้น้ าของประชากร
เพิ่มขึ้น รวมทั้งขาดการดู แลรั กษาทรั พยากรน้ าจนทาให้เกิ ดปั ญหาขาดแคลนทรั พยากรน้ าทั้งด้าน
ปริ มาณ และคุณภาพ

ที่มา http://www.thaienvimonitor.net/

5. แนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ า แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
5.1 ด้านปริ มาณน้ า ไม่สมดุลต่อความต้องการทาให้เกิดปั ญหาขาดแคลนและเกิด
อุทกภัยและอาจแก้ปัญหาได้ดงั นี้
5.1.1 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ า เช่น การสร้างเขื่อน โครงการแก้มลิงใน
พระราชดาริ การขุดบ่อกักเก็บน้ าในพื้นที่ทาเกษตรแบบพอเพียง
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5.1.2 การรั กษาพื้นที่เก็บน้ า เช่ น การอนุ รักษ์พ้ืนที่ตน้ น้ าลาธาร ส่ งเสริ มการ
ปลูกป่ าและปลูกพื้นคลุมดิน เพื่อให้ป่าไม้ชะลอการไหลของน้ า ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ลงสู่ แหล่งน้ า
5.1.3 การทาฝนเทียม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า วิธีน้ ี ใช้ทุนสู งและถ้า
ปริ มาณไอน้ าในอากาศน้อยก็จะไม่ได้ผล

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK15/pictures/l15-184-1

5.2 ด้านคุณภาพน้ ามลพิษ ส่ วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์อาจแก้ไขได้
ด้วยการร่ วมมือกัน คือ
5.2.1 ป้ องกันและควบคุมมิให้น้ าเสื่ อมคุณภาพ อาจใช้กฎหมายควบคุมโรงงาน
ให้มีการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ า และบาบัดน้ าเสี ยจากแหล่งชุมชนก่อนปล่อยลงแม่น้ า
ตลอดจนลดการใช้สารพิษทางการเกษตร
5.2.2 การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ าให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม ากขึ้ นก่ อ นปล่ อ ยลงสู่
แหล่งน้ าและสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าที่ปรับปรุ งไปทาประโยชน์อื่น เช่น รดน้ าต้นไม้
5.2.3 กาหนดมาตรฐานแหล่งน้ า และคุณภาพน้ า เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
5.3 การแก้ไขปั ญหาการใช้น้ าอย่างไม่เหมาะสม อาจทาได้ดงั นี้
5.3.1 ใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5.3.2 ส่ งเสริ มการวิจยั ค้นคว้า ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด ให้การศึกษาและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสี ยของการใช้น้ าอย่างไม่ประหยัดที่
ส่ งผลต่อการขาดแคลนน้ า
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ใบความรู้ ที่ 15
เรื่อง ทรัพยากรดิน
ดินเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นแหล่งกาเนิดทรัพยากรอื่น ๆ หลายชนิด เช่นเป็ นแหล่ง
เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่เป็ นอาหาร เป็ นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เป็ นแหล่งแร่ ธาตุและยารักษาโรค
ดินเกิดจากการสลายตัวของซาดพืชซากสัตว์กลายเป็ นอินทรี ยสารปนกับวัตถุตน้ กาเนิดคลุกเคล้ากัน
ด้วยธรรมชาติเป็ นระยะเวลานาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินมีดงั ต่อไปนี้
1. เกษตรกรรม มนุ ษย์ใช้ดินเป็ นแหล่งเพาะปลูก เลี้ ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่ใช้ใน
การดารงชีวิตเพาะดินเป็ นที่ยดึ เกาะของรากพืช เป็ นที่กกั เก็บน้ าสาหรับพืชนาไปใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
การปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวกสบายต่อ
การดารงชีวิต
อุตสาหกรรม ใช้เป็ นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรม เครื่ องปั้ นดิ นเผา ทาอิฐในการ
ก่อสร้าง
ดินช่วยในการดูดซับ กรอง และเก็บรักษาน้ าตามธรรมชาติ โดยน้ าจะค่อยๆ ไหล
ซึมลงสู่ ดินเป็ นน้ าใต้ดิน หรื อน้ าบาดาลและไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ใช้เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ บ างภู มิ ป ระเทศมี ค วามสวยงามอัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เช่น แพะเมืองผีที่จงั หวัดแพร่ โป่ งยุบจังหวัดราชบุรี

ที่มา http://www.dhamma.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id
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2. ปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จึงมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรตลอดจนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทาให้ความสมดุลของทรัพยากรดินใน
พื้นที่ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิกฤติ คือ
2.1 ปั ญหาการชะล้างพังทลายของดิ น เนื่ อ งจากพื้น ที่ ล าดชัน หรื อ ใกล้น้ าไหล
ทาให้มีการชะล้างของน้ าและลม การไหลเลื่อนของดิ น การเกิดดิ นถล่ม หรื อเกิดจากการกระทา
ของมนุษย์ เช่น ตัดไม้ทาลายป่ า ทาไร่ เลื่อนลอย
2.2 ปั ญหามลพิษของดิ น เช่ น การเกิ ด ดิ นเปรี้ ยวที่ ป่าพรุ ดิ นเค็มจากเกลื อในดิ น
ป่ าชายเลน ดินปนเปื้ อนโลหะหนัก หรื ออาจเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การทิ้งโลหะหนัก
จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปนไปกับของเสี ยลงสู่ ดิน ได้แก่ สารปรอท ตะกัว่
สังกะสี แคดเมียม โครเมียม หรื อสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง
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3. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทรั พยากรดิ น เช่ น การชะล้างพังทลายของดิ นและ
ปัญหามลพิษของดินมีแนวทางในการป้ องกันคือ
3.1 การป้ องกันและแก้ไขการชะล้างพังทลายของดินทาได้โดย
3.1.1 การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดินและรักษาความชื้นของดิน เช่น
หญ้าแฝก
3.1.2 การปลูกพืชสลับเป็ นแถบโดยปลูกพืชต่างชนิ ดกันสลับเป็ นแถบตามที่
ราบหรื อขวางที่ลาดชัน เพื่อลดความรุ นแรงของการไหลของน้ า
3.1.3 การปลูกพืชแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่และการปลูกพืชตาม
ขั้นบันได โดยทาดินเป็ นขั้นขวางตามแนวลาดชันเพื่อเก็บกักน้ าและลดความเร็ วของน้ า
3.1.4 การใช้วสั ดุคลุมดิน เช่น เศษซากพืช มูลสัตว์ พลาสติกคลุมหน้าดิน เพื่อ
ป้ องกันการชะล้างและรักษาความชุมชื้นในดิน
3.1.5 การสร้างแนวกาแพงกั้นตามชายฝั่งน้ าเพื่อป้ องกันการพังทลายของตลิ่ง
และลดอัตราการปะทะของน้ า
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3.1.6 การไถพรวนดินอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้ดินแตกมากเกินไป ไถเป็ น
ร่ องลึกควรไถน้อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสี ยดินและน้ า
3.2 การป้ องกันการแก้ไขปัญหาการเกิดมลพิษทางดิน ดังนี้
3.2.1 การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช
ในดิน พืชที่ควรปลูก คือ พืชตระกูลถัว่ เพื่อช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
3.2.2 ป้ องกันการเผาป่ าและทาไร่ เลื่อนลอยเพื่อไม่ให้หน้าดินเสื่ อมโทรม
3.2.3 การปรับปรุ งพัฒนาดินอย่างเหมาะสมโดยไถกลบซากพืช ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและปรับสภาพความเป็ นกรดของดิน โดยใส่ ดินมาร์ ล ใส่ ยมิ ซัม เพื่อแก้ไข
ความเป็ นเบสของดิน
3.2.4 การป้ องกันการทิ้งสารพิษลงสู่ ดิน เช่น สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
จากการกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ ขยะมีพิษต่าง ๆ กากสารกัมมันตรังสี โดยใช้ฝังให้ถูกวิธี และป้ องกัน
การรั่วไหลของสารพิษออกสู่ พ้ืนดินบริ เวณข้างเคียง
3.2.5 การวางแผนใช้ดินอย่างเหมาะสม มีการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน การจัดทา
ผังเมืองให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ใบความรู้ ที่ 16
เรื่อง ทรัพยากรอากาศ
มนุ ษย์ไม่สามารถดารงอยู่ได้ถา้ ไม่มีอากาศในการช่วยหายใจเกินกว่า 5 นาที เพราะ
สิ่ งมีชีวิตต่างๆ ต้องใช้อากาศช่วยในการหายใจองค์ประกอบของอากาศตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็ น
ไนโตรเจนร้อยละ 78 ออกซิ เจนร้อยละ 20.95 อาร์ กอนร้อยละ 0.93 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ
0.03 ส่ วนก๊าซอื่นๆ เช่น ฝุ่ นละออง ไอน้ า ฮีเลียม นีออน มีเทน มีเพียงร้อยละ 0.01 บริ เวณที่มีอากาศ
บริ สุทธิ์ส่วนใหญ่จะอยูห่ ่างไกลชุมชนหรื อที่มีตน้ ไม้มาก อากาศจึงมีคุณค่าดังนี้
1. ประโยชน์ของอากาศ มีท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่ งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก คือ
ใช้ในการหายใจของมนุ ษย์ สัตว์ และพืช ซึ่ งสิ่ งมีชีวิตเหล่านี้ มีความต้องการก๊าซ
ออกซิ เจนจากอากาศไปใช้ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้เปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานแล้วขับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาผลาญสารอาหารและไอน้ าออกสู่ บรรยากาศ
ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช พืชต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบของอากาศไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงร่ วมกับน้ าที่พืชดูดขึ้นไป
ทางราก นาไปรวมกับคลอโรฟิ ลล์และแสงแดด ผลที่ ได้จากการสังเคราะห์ ด้ว ยแสงคือน้ าตาล
พืชจะนาไปเลี้ยงลาต้นและก๊าซออกซิเจนสู่ อากาศ ซึ่งสิ่ งมีชีวิตได้ใช้ในกระบวนการหายใจและเกิด
การหมุนเวียนสารด้วย
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ช่ ว ยปรั บ อุ ณ หภู มิ ข องโลกให้ พ อเหมาะต่ อ การด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดย
ความชื้นจากไอน้ าในอากาศและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะช่วยป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อนจาก
พื้นดินส่ งผลให้อุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก
ช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสี และอนุ ภาคต่างๆ ที่มาจากนอกโลก เช่น ช่วยกรอง
และดูดซับรังสี อลั ตราไวโอเลตซึ่ งทาลายเนื้ อเยื่อของสิ่ งมีชีวิต ทาให้อุกกาบาตที่ตกลงมายังโลก
เกิดการลุกไหม้จนหมด หรื อมีขนาดที่เล็กลงจนไม่สามารถทาอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตในโลกได้
ทาให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝน ลูกเห็บ เมฆ หมอก ลม
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ทาให้ทอ้ งฟ้ ามีสีสวยงาม เนื่องจากอนุภาคของสิ่ งต่างๆ ที่ปะปนอยูใ่ นอากาศ ทาให้
เกิดการหักเหของแสง การกระจายและการกระเจิงของแสง
มี ประโยชน์ ต่อ การสื่ อสารและคมนาคมทางอากาศ ซึ่ งชั้น บรรยากาศของโลก
มี ความเหมาะสมในการส่ ง สัญญาณวิทยุ โทรคมนาคม และการคมนาคมทางอากาศ ทั้งนี้ เป็ น
การอานวยความสะดวกแก่มนุษย์
2. ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรอากาศ ปั ญ หาด้า นการขาดแคลนนั้ นไม่ มี เ พราะมี
การหมุนเวียนตลอดเวลา แต่จะเกิดปัญหาด้านคุณภาพของอากาศดังนี้
2.1 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็ นภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
เนื่ องจากมีสารปนเปื้ อนที่เป็ นพิษ ทาให้คุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์และพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจมีได้ 2 สาเหตุคือ
เกิดจากธรรมชาติ เช่น การเกิดฝุ่ นละอองและไอน้ าปริ มาณมาก การเกิดไฟป่ า
การระเบิดของภูเขาไฟ การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดลมพายุ ซึ่งจะส่ งผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง
เกิ ด จากการกระทาของมนุ ษ ย์ เช่ น การเผาไหม้ของเชื้ อ เพลิ ง ในครั ว เรื อ น
อากาศเสี ยที่ได้รับจากการคมนาคมขนส่ งทางบก ทางเรื อและทางอากาศ การปล่อย ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ของโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น การฉี ดพ่นสารเร่ งผลผลิต สารเคมีกาจัดศัตรู พืช การเน่ าเสี ยของ
ขยะมูลฝอย แหล่งน้ าเสี ย ซึ่ งจะพบได้ว่ามลพิษของอากาศส่ วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
สารที่ก่อให้เกิดมลพิษแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
อนุ ภาคของสารทั้งที่เป็ นของแข็ง ของเหลว ขี้เถ้า เขม่า เกิดจากการพ่นหรื อ
ฉี ดของเหลวเข้ไปในอากาศ ฝุ่ นเกิ ดจากการคมนาคม การก่ อสร้ างอาคารสถานที่ต่าง ๆ โรงงาน
ปูนซี เมนต์ โรงงานแป้ งมัน การระเบิดหิ น ซึ่ งอนุ ภาคของสารเหล่านี้ ทาให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจและความสกปรกต่อสิ่ งแวดล้อม
ก๊าซและไอต่าง ๆ เกิ ดจากธรรมชาติและการกระทาของมนุ ษย์ ก๊าซและไอ
ต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดมลพิษของอากาศมีดงั นี้
คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่ามีปริ มาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
คาร์ บอนมอนอกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีพิษ
ต่อร่ างกายมนุ ษย์เพราะสามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิ เจนถึง
200-250 เท่า และถ้าร่ างกายได้รับเข้าไปมากอาจถึงชีวิตได้
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไม่มีสี กลิ่นฉุ น ละลายน้ าได้ดี เกิ ดจากการเผาไหม้ของ
เชื้ อเพลิ งจาพวกถ่านหิ นและน้ ามันดี เซลที่ มีกามะถันเป็ นองค์ประกอบ การระเบิ ดของภูเขาไฟ
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กระบวนการถลุงแร่ บางชนิ ด เช่น ทองแดง สังกะสี ถ้าอยูใ่ นบรรยากาศจะทาปฏิกิริยากับไอน้ า เมฆ
หมอกเกิ ดเป็ นกรดซัลฟิ วริ ก ทาให้เกิ ดฝนกรด ก๊าซนี้ เป็ นอันตรายต่อเนื้ อเยื่อและระบบทางเดิ น
หายใจ ทาให้เกิดอาการแสบจมูกและคอ พืชจะถูกกัดกร่ อนใบจะเป็ นจุดเว้าแหว่งและร่ วง
สารตะกัว่ เป็ นโลหะหนักเมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะทาลายระบบประสาททาให้เกิด
อารมณ์ฉุนเฉียว โลหิ ตจาง ถ้าทารกในครรภ์ได้รับอาจถึงตายได้
ไฮโดรคาร์บอน เป็ นสารอินทรี ยเ์ กิดจากการระเหยของน้ ามันอาจทาให้เกิดการ
แสบตา แสบจมูก
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect) เป็ นภาวะที่ความร้อนถูกกักเก็บ
ไว้ในบรรยากาศ ทาให้เกิดความร้อนอบอ้าวเพราะรังสี ที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถสะท้อน
กลับออกไปได้เมื่อมี ก๊าซเรื อนกระจกจึงเกิดความอบอ้าวส่ วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์
ประกอบด้วยก๊าซ 4 ชนิด คือ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นตัวการสาคัญที่สุดในการเกิ ดปรากฏการณ์ เรื อน
กระจก เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและโรงงานน้ าอัดลม โซดา
คลอโรฟลูออโรคาร์ บอน (CFCs) เป็ นแก๊สที่ ใช้ในเครื่ องทาความเย็นต่างๆ
รวมถึงกระป๋ องสเปรย์ดูดซับความร้อนได้ดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นตัวการดึงโอโซน และทา
ให้เกิดภาวะเรื อนกระจกถึงร้อยละ 24
มีเทน (CH4) เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรื ออาจเกิดจากการหมักของปุ๋ ยชีวภาพดูด
ซับความร้อนได้ดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า และทาให้เกิดภาวะเรื อนกระจก ถึงร้อยละ 13
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ยานพาหนะ
และโรงงานอุตสาหกรรมดูดซับความร้อนได้ดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 200 เท่า

ที่มา http://www.thaienvimonitor.net/ ทีม่ า http://www.oknation.net/blog/yada4-
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3. แนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
3.1 ลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่นสาร CFCs สารเคมีที่ใช้ใน
การกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ ประหยัดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อลดปริ มาณสารพิษที่ออกสู่ อากาศ
3.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องยนต์และควบคุมจานวนยานพาหนะ ส่ งเสริ มให้มี
ระบบขนส่ งมวลชนที่มีคุณภาพ เพื่อป้ องกันการปล่อยสารพิษจากท่อไอเสี ยรถยนต์
3.3 มีมาตรการควบคุมป้ องกันฝุ่ นละออง ในการก่อสร้างอาคารและการประกอบ
อุตสาหกรรมที่มีฝนละอองกระจาย
ุ่
3.4 ปรับปรุ งและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการเกิดมลพิษ
3.5 กาจัดสิ่ งปฏิกลู และน้ าเน่าเสี ยที่ส่งกลิ่นเหม็นออกสู่อากาศ
3.6 สร้างจิตสานึก ในการร่ วมมือป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ที่มา http://www.oknation.net/blog/yada4-934/2007/08/19/entry-1
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ใบความรู้ ที่ 17
เรื่อง ทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตเพราะเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่ให้
ปัจจัยสี่ และยังเป็ นอยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร เป็ นแหล่งของอินทรี ยสารและแร่ ธาตุ
ที่สาคัญ ทั้งยังช่วยในการรั กษาดุลยภาพของสิ่ งแวดล้อมป่ าไม้จึงเป็ นที่รวมความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบ่งได้ดงั นี้
ประเภทของทรัพยากรป่ าไม้ แบ่งได้ตามการผลัดใบดังนี้
1. ป่ าไม้ผลัดใบ (Deciduous Forest) ผลัดใบในฤดูแล้งผลิตใบใหม่ในฤดูฝนพบทัว่ ไป
ทั้ งที่ ราบและระดั บ ภู เขาสู งไม่ เ กิ น 1,000 เมตรจากระดั บ น้ าทะเลพบในภาคเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตะวันตก เช่น ป่ าเต็งรัง ป่ าเบญจพรรณและป่ าทุ่ง

ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&q

ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no37_49/forestbai.html

2. ป่ าไม้ไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) มีตน้ ไม้เขียวตลอดปี มีการผลัดใบทดแทนกัน
เสมอ ใบเก่าร่ วงใบใหม่ก็จะผลิออกมา พบตั้งแต่พ้ืนราบถึงยอดเขามีอากาศเย็นชื้ นและดิ นอุดม
สมบูรณ์ เช่น ป่ าดิบชื้น ป่ าดิบแล้ง ป่ าสนเขา ป่ าชายเลน ป่ าพรุ และป่ าชายหาด

ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5

ประโยชน์ของป่ าไม้ ป่ าไม้มีประโยชน์และอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ คือ
2.1 ประโยชน์ทางตรง คือ ใช้เป็ นอาหาร ยารักษาโรค นาไม้มาสร้างบ้านเรื อนและ
เครื่ องอุปโภค
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2.2 ประโยชน์ทางอ้อม เป็ นระบบนิเวศที่ให้ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ด
โดยเฉพาะมนุษย์
2.2.1 เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร
2.2.2 ช่วยป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน
2.2.3 ช่วยป้ องกันน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่ าไหลหลาก
2.2.4 ป่ าชายเลนช่วยบรรเทาความรุ นแรงของพายุที่จะพัดเข้าหาชายฝั่ง ทาให้
เกิดความเสี ยหายน้อยลง
2.2.5 ช่วยรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดิน
น้ าและอากาศ เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า เกิดการหมุนเวียนของน้ าในระบบนิเวศได้ดี
2.2.6 เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู ้ เช่ น ภูมิประเทศที่
สวยงามเป็ นที่ ดึงดู ดใจนักท่องเที่ ยว เป็ นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จึงเป็ นแหล่งศึกษาหา
ความรู ้ของมนุษย์
3. ปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่ าไม้ ป่ าไม้ของไทยมีสภาพแปรเปลี่ยนไปมาก ป่ าหลาย
แหล่ งเสื่ อมโทรมไม่สามารถพลิ ก ฟื้ นคื นสภาพได้ทาให้พ้ื นที่ ป่าไม้เหลื อเพีย งร้ อยละ 25 ของ
ประเทศและสาเหตุที่ทาให้พ้นื ที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจาก

ที่มา http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305103/add_topics/add4b.htm

3.1 การลักลอบตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อนามาสร้างอาคารบ้านเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ และ
ส่ งออกขายต่างประเทศเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการก็เพิ่มขึ้น

ที่มา http://tnews.teenee.com/crime/14081.html
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3.2 การทาลายป่ า เพื่อทาไร่ เลื่อนลอยและบุกรุ กป่ าเพื่อครอบครองที่ดิน ทาให้มี
การเผาเพื่อจับจองเป็ นกรรมสิ ทธิ์
3.3 การส่ งเสริ มให้ขยายพื้นที่การเกษตร ทั้งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ าทาให้เกิดการ
ทาลายพื้นที่ป่าไม้และป่ าชายเลนเพิม่ ขึ้น
3.4 การสร้างสาธารณู ปโภคของรัฐ เช่น สร้างเขื่อน เส้นทางคมนาคม ทาให้ เกิด
การทาลายป่ าและระบบนิ เวศป่ าไม้และเส้นทางคมนาคมยิ่งดี มากเท่าใดการตัดไม้ทาลายป่ าก็ยิ่ง
เพิ่มขึ้น
43 แนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่ าไม้
4.1 ส่ งเสริ มการปลูกป่ าให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทดแทนส่ วนที่ถูกทาลาย
4.2 ป้ องกัน การบุ ก รุ ก ท าลายป่ าและควบคุ ม ไฟป่ าโดยสร้ า งแนวกัน ไฟป่ าและ
รณรงค์ให้ประชาชนป้ องกันการเกิดไฟป่ าและการบุกรุ กทาลายป่ า
4.3 ก าหนดนโยบายป่ าไม้แ ห่ ง ชาติ แ ละคุ ณ ภาพของลุ่ มน้ า เพื่ อ แบ่ ง เขตการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ป่าไม้และกาหนดให้ป่าที่คงสภาพเดิมเป็ นอุทยานแห่ งชาติและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์พืชและสัตว์ไว้
ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาแกเยาวชนและประชาชนเพื่อให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่ าไม้
นาวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้เพื่อรักษาป่ าไม้เอาไว้ใช้เมื่อจาเป็ นและตัดไม้ที่ถูกหลัก
วิชาการ

ที่มา http://web.ku.ac.th/king72/2533/forest05.html
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ใบความรู้ ที่ 18
เรื่อง ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายว่าสัตว์ป่า
หมายถึง สัตว์ทุกชนิ ดที่เกิดและดารงชีวิตอยูใ่ นป่ า รวมทั้งไข่ ยกเว้นสัตว์พาหนะที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ แบ่งสัตว์ป่าได้ดงั นี้
ประเภทของสัตว์ป่า แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
สัตว์ป่าสงวน คือ สัตว์ป่าหายากหรื อกาลังจะสู ญพันธุ์ ห้ามล่าหรื อมีไว้ครอบครองทั้งที่
มีชีวิตหรื อซาก เว้นแต่จะทาเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการหรื อกิ จการสวนสาธารณะโดยได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมป่ าไม้เป็ นกรณี พิเศษ สัตว์ป่าสงวนมี 15 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้ าหญิงสิ รินธร สมัน
หรื อเนื้อสมัน แรด กระซู่ กูปรี หรื อโคไพร ควายป่ า เลียงผา กวางผา ละองหรื อละมัง่ นกกระเรี ยน
นกแต้วแร้วท้องดา แมวลายหิ นอ่อน สมเสร็ จ เก้งหม้อ และพะยูนหรื อหมูน้ า

ที่มา http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/index.html

สัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ห้ามล่ าหรื อมี ซากไว้ครอบครอง เว้นแต่กระทาเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการตามที่ได้รับอนุญาต มีท้ งั หมด 8 จาพวก คือ
สัตว์ป่าจาพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จานวน 189 ชนิด
สัตว์ป่าจาพวกนก จานวน 771 ชนิด
สัตว์ป่าจาพวกเลื้อยคลาน จานวน 91 ชนิด
สัตว์ป่าจาพวกสะเทินน้ าสะเทินบก จานวน 12 ชนิด
สัตว์ป่าจาพวกปลา จานวน 4 ชนิด
สัตว์ป่าจาพวกแมลง จานวน 13 ลาดับ
สัตว์ป่าจาพวกไม่มีกระดูกสันหลัง จานวน 13 ลาดับ
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สัตว์ป่าคุม้ ครองบางประเภทหายากและเป็ นสัตว์เฉพาะถิ่น เช่น เต่าปูลู ปูทูลกระหม่อม
กุง้ เจ้าฟ้ า ปลาบึก ปลากระโห้ และค้างคาวกิตติ

ที่มา http://images.google.co.th/images?hl=th&q

ประโยชน์ของสัตว์ป่า
ใช้เป็ นอาหาร เช่น ไก่ป่า หมูป่า ฯลฯ
ใช้เป็ นยารั กษาโรค เช่น น้ ามันเลียงผา ใช้นวดบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก เขากวาง
อ่อนใช้ผสมยาบารุ งเลือด นอแรดเป็ นยาแก้ปวด
ใช้ทาเครื่ องนุ่ งห่ ม เครื่ องประดับและเครื่ องใช้ เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ งา กระดูก เขี้ยว
เขาสัตว์ใช้ประดับบ้าน
ใช้เป็ นพาหนะหรื อใช้งาน เช่น นาช้างป่ ามาลากซุง ลิงขึ้นต้นมะพร้าว
เป็ นประโยชน์ ด้า นวิ ชาการและนัน ทนาการ ให้ท้ งั ความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น ใน
การศึกษาหาความรู ้
ทาให้เกิดสมดุลธรรมชาติ และช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่ าให้แพร่ พนั ธุ์ต่อไป

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK21/chapter8/t21-8-l3.htm

ปั ญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า ส่ วนใหญ่เป็ นการลดปริ มาณของสัตว์ป่าจนสู ญพันธุ์
หรื อใกล้สูญพันธุ์ มีสาเหตุดงั นี้
แหล่งที่ อยู่อาศัยถูกทาลาย ถูกรบกวนหรื อถูกแปรสภาพเป็ นเขื่อน อ่างเก็บน้ า ทาให้
สัตว์ป่าล้มตาย ข้ามถิ่น การเผาป่ าก็ทาลายชีวิตสัตว์ป่าทาให้สัตว์ป่าขาดที่อาศัย ขาดอาหาร และที่
หลบภัย
การลดลงของสัต ว์ป่ าโดยธรรมชาติ เนื ่ อ งจากเกิ ด โรคระบาด เกิ ด อุท กภัย และ
การขาดแคลนน้ า
การถู ก ล่ า ถู ก จับ ไปขายถู ก จับเป็ นอาหารการล่ า เพื่อ เป็ นเกม เหล่ า นี้ ทาให้สัต ว์ป่ ามี
ปริ มาณลดลง
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แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า
อนุรักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า โดยประกาศเป็ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าพื้นที่มรดกโลก อุทยานสัตว์ป่า
หลีกเลี่ยงการรบกวนหรื อทาลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยไม่ส่งเสี ยงดังขณะที่
ไปท่องเที่ยวป่ า ไม่เผาป่ า ช่วยป้ องกันไฟป่ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ออกกฎหมายควบคุม เช่น กฎหมายคุม้ ครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้ล่า ทาลายหรื อจาหน่ายสัตว์ป่า
ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารวิ จ ั ย ด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ ป่ า เช่ น ตั้ งสถานี วิ จ ั ย สั ต ว์ ป่ า
ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
สร้ างจิ ตสานึ กแก่เยาวชนในการอนุ รักษ์สัตว์ป่าโดยการให้การศึกษา ความรู ้ โดยสื่ อ
ประเภทต่างๆ จัดค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริ ง
แนวทางในการอนุ รั กษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มแบบยั่ ง ยื น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มเมื่ อ มี ก ารน าไปใช้ป ระโยชน์ ห รื อถู ก รบกวนจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป แนวทางในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืนจึงไม่ใช่
การงดนาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ แต่เป็ นวิธีที่สามารถนาทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มมาใช้ป ระโยชน์ โ ดยมี เ ป้ าหมาย เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมนั้นคงอยูต่ ลอดไปแบบยัง่ ยืน ทางเลือกในการอนุรักษ์แบ่งเป็ น 4 ประการ คือ
พิจารณานามาใช้อย่างชาญฉลาด ก่อนนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอ้ งพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงผลได้ผลเสี ยและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติน้ นั ในอนาคต
ประหยัดของที่หายาก ถ้ามีนอ้ ยและทดแทนได้ยากควรเก็บรักษาและใช้อย่างประหยัด
เช่ น น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ และควรหาวิธีก ารปรั บปรุ งหรื อเพาะเลี้ ย งให้มีปริ มาณเพิ่มขึ้ น เช่ น
สัตว์ป่าหายาก
หาวิธีการปรับปรุ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เสื่ อมสภาพหรื อ เสื่ อมโทรม
ให้มีสภาพที่ดีข้ ึน
ให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ และใช้มาตรการด้านกฎหมายสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคน
คระหนักเสมอว่า ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันแบบแยก
ไม่ได้ ดังนั้นถ้าทาลายสิ่ งแวดล้อมหนึ่งก็ยอ่ มมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอื่น
ด้วยเสมอ การให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์และมาตรการด้านกฎหมายนี้ จะช่วยให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและรวมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไว้แบบยัง่ ยืนตลอดไป

390
ใบงานที่ 16
เรื่อง ทรัพยากรนา้
ให้ นาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
ด้านปริ มาณน้ า ด้านคุณภาพน้ า การใช้ทรัพยากรน้ าไม่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรน้ า
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน้ า โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย น้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน ปริ มาณออกซิเจน
ที่จุลินทรี ยใ์ นน้ าต้องการใช้ในการย่อยสลายสานอินทรี ยใ์ นน้ า น้ าใต้ดิน ใช้อุปโภคบริ โภค ใช้ใน
การเกษตรกรรม เป็ นแหล่งอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมเป็ นเส้นคมนาคม ใช้น้ าเค็มจากทะเลทา
เกลือสมุทร เป็ นแหล่งผลิตพลังงาน
เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใช้ต้ งั ถิ่นฐานและเป็ นแนว
พรมแดน

ประโยชน์ของ
ทรัพยากรน้ า

ทรัพยากรน้ า

แนวทางการแก้ไข
ปั ญหาทรัพยากรน้ า
ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า

แหล่งน้ าและ
คุณภาพน้ า

การกาหนด
คุณภาพของน้ า

391
แนวการตอบใบงานที่ 16
เรื่อง ทรัพยากรนา้
จงนาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
ด้านปริ มาณน้ า ด้านคุณภาพน้ า การใช้ทรัพยากรน้ าไม่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรน้ า
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน้ า โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย น้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน ปริ มาณออกซิเจน
ที่จุลินทรี ยใ์ นน้ าต้องการใช้ในการย่อยสลายสานอินทรี ยใ์ นน้ า น้ าใต้ดิน ใช้อุปโภคบริ โภค ใช้ใน
การเกษตรกรรม เป็ นแหล่งอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมเป็ นเส้นคมนาคม ใช้น้ าเค็มจากทะเล
ทาเกลือสมุทร เป็ นแหล่งผลิตพลังงาน เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใช้ต้ งั ถิ่นฐานและเป็ นแนวพรมแดน

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ า

ด้านปริ มาณน้ า
ด้านคุณภาพน้ า
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร น้ า ไ ม่
เหมาะสม

ประโยชน์ของ
ทรัพยากรน้ า

ทรัพยากรน้ า

ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า

ด้านปริ มาณน้ า
ด้านคุณภาพน้ า
การใช้ทรัพยากรน้ า

แหล่งน้ าและ
คุณภาพน้ า
น้ าในบรรยากาศ
น้ าผิวดิน
น้ าใต้ดิน
การกาหนด
คุณภาพของน้ า

ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า
ปริ มาณออกซิ เจนที่จุลินทรี ยใ์ นน้ าต้องการใช้ในการย่อยสลายสานอินทรี ยใ์ นน้ า
โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย

ใช้อุปโภคบริ โภค
ใช้ในการเกษตรกรรม
เป็ นแหล่งอาหาร
ใช้ในอุตสาหกรรม
เป็ นเส้นคมนาคม
ใช้ น้ าเค็ ม จากทะเลท าเกลื อ
สมุทร
เป็ นแหล่งผลิตพลังงาน
เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ใช้ ต้ ั งถิ่ น ฐานและเป็ นแนว
พรมแดน

392
ใบงานที่ 17
เรื่อง ทรัพยากรดิน
คาสั่ งจงตอบคาถามให้ ถูกต้ อง
ขยะประเภทใดที่มีผลต่อการเกิดมลพิษทางดิน จงอธิบาย
โดยรอบของบริ เวณที่โรงเรี ยนสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตั้งอยูใ่ ช้ดินและที่ดินในด้านใด
มากที่สุด และเกิดมลพิษทางดินหรื อไม่ จงอธิบาย
สร้างผังความคิดของทรัพยากรดิน

393
แนวการตอบใบงานที่ 17
เรื่อง ทรัพยากรดิน
จงตอบคาถามให้ ถูกต้ อง
ขยะประเภทใดที่มีผลต่อการเกิดมลพิษทางดิน จงอธิบาย
โดยรอบของบริ เวณที่โรงเรี ยนสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตั้งอยูใ่ ช้ดินและที่ดินในด้านใด
มากที่สุด และเกิดมลพิษทางดินหรื อไม่ จงอธิบาย
สร้างผังความคิดของทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรดิน

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรดิน

การป้ องกันแก้ไขการชะล้างพังทลาย
ของดิน
การป้ องกั น แก้ ไ ขปั ญหาการเกิ ด
มลพิษทางดิน

ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรดิน

การชะล้างพังทลายของดิน
ปัญหามลพิษของดิน

ใช้ในการเกษตรกรรม
ปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย
อุตสาหกรรม
ช่วยในการดูดซับ กรอง และเก็บ
รักษาน้ าตามธรรมชาติ
ใช้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว

394
ใบงานที่ 18
เรื่อง ทรัพยากรอากาศ
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 3-6 คน
เลือกพื้นที่ชุมชนใกล้โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ครู นานักเรี ยนไปสังเกต
หลังเลิกเรี ยนประมาณ 2 สัปดาห์
สมาชิกในกลุ่มสังเกตกลุ่มควัน ฝุ่ น รถควันดา เผาขยะ บันทึกข้อมูล
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนแต่ละกลุ่ม
เขียนข้อความรณรงค์เรื่ องของการรักษาคุณภาพของอากาศ
จัดผังความคิดในเรื่ องของทรัพยากรอากาศ

395
แนวการตอบใบงานที่ 18
เรื่อง ทรัพยากรอากาศ
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 3-6 คน
เลือกพื้นที่ชุมชนใกล้โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ครู นานักเรี ยนไปสังเกต
หลังเลิกเรี ยนประมาณ 2 สัปดาห์
สมาชิกในกลุ่มสังเกตกลุ่มควัน ฝุ่ น รถควันดา เผาขยะ บันทึกข้อมูล
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนแต่ละกลุ่ม
เขียนข้อความรณรงค์เรื่ องของการรักษาคุณภาพของอากาศ
จัดผังความคิดในเรื่ องของทรัพยากรอากาศ

แนวทางการแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง
อากาศ

ลดการใช้สารเคมี
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องยนต์
มี ม าตรการควบคุ ม ป้ องกั น ฝุ่ น
ละออง
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กาจัดสิ่ งปฏิกลู
สร้างจิตสานึก

ทรัพยากรอากาศ

ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรอากาศ

มลพิษทางอากาศ
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก

ประโยชน์ของ
อากาศ

ใช้ในการหายใจของมนุษย์
ใช้สงั เคราะห์แสง
ช่ ว ย ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ โ ล ก ใ ห้
พอเหมาะต่อสิ่ งมีชีวติ
ช่ ว ย ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย แ ล ะ
อนุภาคต่างๆ
ทาให้เกิดปรากฏการธรรมชาติ
ทาให้ทอ้ งฟ้ ามีสีสวยงาม
มีประโยชน์ต่อการสื่ อสารและ
คมนาคม

396
ใบงานที่ 19
เรื่อง ทรัพยากรป่ าไม้
ให้ นาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
ส่ งเสริ มการปลูกป่ า ป้ องกันการบุกรุ กทาลายป่ า นาวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้ กาหนด
นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาแก่เยาวชน การทาลายป่ า การลักลอบตัดไม้
ทาลายป่ า ให้ขยายพื้นที่การเกษตร สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์
ทางอ้อม ป่ าไม้ผลัดใบ ป่ าไม้ไม่ผลัดใบ

ทรัพยากรป่ าไม้

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรป่ าไม้
ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่ าไม้

ประเภทของ
ทรัพยากรป่ าไม้
ประโยชน์ของ
ป่ าไม้

397
แนวการตอบใบงานที่ 19
เรื่อง ทรัพยากรป่ าไม้
จงนาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
ส่ งเสริ มการปลูกป่ า ป้ องกันการบุกรุ กทาลายป่ า นาวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้ กาหนด
นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาแก่เยาวชน การทาลายป่ า การลักลอบตัดไม้
ทาลายป่ า ให้ขยายพื้นที่การเกษตร สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์
ทางอ้อม ป่ าไม้ผลัดใบ ป่ าไม้ไม่ผลัดใบ

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรป่ าไม้

ส่ งเสริ มการปลูกป่ า
ป้ องกันการบุกรุ กทาลายป่ า
กาหนดนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาแก่
เยาวชน
นาวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้

ประเภทของ
ทรัพยากรป่ าไม้

ทรัพยากรป่ าไม้

ปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่ าไม้

การลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า
การทาลายป่ า
ให้ขยายพื้นที่การเกษตร
สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ

ประโยชน์ของ
ป่ าไม้

ประโยชน์ทางตรง
ประโยชน์ทางอ้อม

ป่ าไม้ผลัดใบ
ป่ าไม้ไม่ผลัดใบ
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ใบงานที่ 20
เรื่อง ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
คาสั่ ง จงนาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
พิจารณานามาใช้อย่างชาญฉลาด ประหยัดของที่หายาก เป็ นอาหาร หาวิธีปรับปรุ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เสื่ อมโทรม
ออกกฎหมายควบคุมให้การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า แหล่งที่อยูอ่ าศัยถูกทาลาย หลีกเลี่ยงการ
รบกวนหรื อทาลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า การลดลงของสัตว์ป่าโดยธรรมชาติ ส่ งเสริ มให้มี
การวิจยั ศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ป่าเป็ นยารักษาโรค เป็ นพาหนะ สร้างจิตสานึกแก่เยาวชน
และประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ประโยชน์ดา้ นวิชาการ การถูกล่า ถูกจับไปขาย จับเป็ น
อาหาร ล่าเพื่อเป็ นเกมกีฬาทาให้สัตว์ป่ามีปริ มาณลดลง ทาเครื่ องนุ่ งห่ ม
ทาให้เกิดสมดุล
ธรรมชาติ สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแบบ
ยัง่ ยืน

ทรัพยากรสัตว์ป่า

แนวทางการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหา
ทรัพยากรสัตว์ป่า

ประเภทของ
ทรัพยากรสัตว์ป่า
ประโยชน์ของ
สัตว์ป่า

ปั ญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรสัตว์ป่า
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แนวการตอบใบงานที่ 20
เรื่อง ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
จงนาข้ อความข้ างต้ นใส่ ลงในแผนภูมิและตรงกับหัวข้ อทีม่ ีอยู่
พิจารณานามาใช้อย่างชาญฉลาด ประหยัดของที่หายาก เป็ นอาหาร หาวิธีปรั บปรุ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เสื่ อมโทรม
ออกกฎหมายควบคุมให้การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า แหล่งที่อยูอ่ าศัยถูกทาลาย หลีกเลี่ยงการ
รบกวนหรื อทาลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า การลดลงของสัตว์ป่าโดยธรรมชาติ ส่ งเสริ มให้มี
การวิจยั ศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ป่าเป็ นยารักษาโรค เป็ นพาหนะ สร้างจิตสานึกแก่เยาวชน
และประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ประโยชน์ดา้ นวิชาการ การถูกล่า ถูกจับไปขาย จับเป็ น
อาหาร ล่าเพื่อเป็ นเกมกีฬาทาให้สัตว์ป่ามีปริ มาณลดลง ทาเครื่ องนุ่ งห่ ม
ทาให้เกิดสมดุล
ธรรมชาติ สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง

แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแบบ
ยัง่ ยืน

พิจารณานามาใช้อย่างชาญฉลาด
ประหยัดของที่หายาก
หาวิธีปรับปรุ งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมที่เสื่ อมโทรม
ให้การศึกษา และประชาสัมพันธ์

ประเภทของ
ทรัพยากรสัตว์ป่า

ทรัพยากรสัตว์ป่า

แนวทางการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหา
ทรัพยากรสัตว์ป่า

อนุ รั ก ษ์แ หล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย ของ
สัตว์ป่า
หลี ก เลี่ ย งการรบกวนหรื อ
ท าลายแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศัย ของ
สัตว์ป่า
ออกกฎหมายควบคุม
ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารวิ จ ัย ศึ ก ษา
ด้านวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ป่า
สร้ างจิตสานึ กแก่ เยาวชนและ
ประชาชนในการอนุ รักษ์สัตว์
ป่ า

ประโยชน์ของ
สัตว์ป่า

ปั ญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรสัตว์ป่า

แหล่งที่อยูอ่ าศัยถูกทาลาย
การลดลงของสั ต ว์ป่ าโดย
ธรรมชาติ
การถู กล่ า ถูกจับไปขาย จับ
เ ป็ น อ า ห า ร ล่ า เ พื่ อ เ ป็ น
เ ก ม กี ฬ า ท า ใ ห้ สั ต ว์ ป่ า มี
ปริ มาณลดลง

สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุม้ ครอง

เป็ นอาหาร
เป็ นยารักษาโรค
ทาเครื่ องนุ่งห่ม
เป็ นพาหนะ
ประโยชน์ดา้ นวิชาการ
ทาให้เกิดสมดุลธรรมชาติ

400
ใบงานที่ 21
เรื่อง ป่ าไม้ และสั ตว์ ป่า
แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน
แต่ละกลุ่มระดมความคิด ศึกษา สื บค้นจาก Internet ในเรื่ องของสัตว์ป่าและป่ าไม้ว่ามี
บริ เวณใดและมีชนิดใดบ้าง
แต่ละกลุ่มเสนอหัวเรื่ อง ป่ าไม้หรื อสัตว์ป่าที่ตอ้ งการสื บค้นกับผูส้ อนเพื่ออนุ มตั ิเรื่ อง
ที่จะศึกษา
สื บค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการสื บค้น เช่น ห้องสมุด Internet หรื อแหล่งอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

401
แนวการตอบใบงานที่ 21
เรื่อง ป่ าไม้ และสั ตว์ ป่า
แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน
แต่ละกลุ่มระดมความคิด ศึกษา สื บค้นจาก Internet ในเรื่ องของสัตว์ป่าและป่ าไม้ว่ามี
บริ เวณใดและมีชนิดใดบ้าง
แต่ละกลุ่มเสนอหัวเรื่ อง ป่ าไม้หรื อสัตว์ป่าที่ตอ้ งการสื บค้นกับผูส้ อนเพื่ออนุ มตั ิเรื่ อง
ที่จะศึกษาสื บค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้ งการสื บค้น เช่น ห้องสมุด Internet หรื อแหล่งอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
นก
นกขนาดกลาง ปากและขาแข็งแรง หางสั้น บินเก่ง
บินเป็ นแนวตรง กลุ่มนกกิ้งโครงขนาดเล็ก (Small Starlings)
จะมีปีกเรี ยวยาว ในขณะที่กลุ่มนกกิ้งโครงขนาดใหญ่และ
กลุ่มนกเอี้ยง (Larger Starlings & Mynas) มีปีกที่กว้างและ
มนกว่า นกในวงศ์น้ ีมีท้ งั ที่อาศัยตามป่ าธรรมชาติ และ
วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง(Starlings, Mynas)
ตามบ้านเรื อนหรื อแหล่งชุมชน หลายชนิด ต้องออกไปหากิน
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php
ตามแหล่งที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์
เพราะที่อยูอ่ าศัยเดิมลดลงจากการตัดไม้ทาลายป่ าอาหาร กินทั้งแมลงและผลไม้ มักจะพบ
อยู่รวมกัน เป็ นฝูง ชอบส่ ง เสี ย งดัง
ร้ อ งเลี ย นเสี ย งต่ า ง ๆได้ดี สร้ างรั งอยู่ตามกิ่ ง ไม้ห รื อ
บนยอดมะพร้าว ต้นปาล์ม บางชนิดทารังอยูใ่ นโพรง ทัว่ โลกมี 112 ชนิด เมืองไทยพบ 16 ชนิด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะทั่วไป เป็ นกวางขนาดเล็ก ใหญ่กว่าเก้งเล็กน้อย
ลาตัวยาว 88 - 100 เซนติเมตร นาหนักประมาณ 22 กิโลกรัม
ลาตัวซีกบนสี น้ าตาลแก่ ซีกล่างสี น้ าตาลปนขาว หางสั้น ซีกบน
เป็ นสี ดาเข็ม ซี กล่างของหางสี ขาวตัดกันสะดุดตา มีเขาเฉพาะ
ในตัวผู ้ เขามีขา้ งละ 2 กิ่ง แต่ไม่สวยงามเท่าเก้ง ต่อมน้ าตาใหญ่
เก้งหม้อ
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php
มาก มีแอ่งน้ าตาใหญ่ ผลัดเขาทุกปี
ลักษณะนิสัย ชอบอาศัยอยูต่ ามป่ าทึบสู งๆ ที่เป็ นป่ าดงดิบไม่ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูงใหญ่
ชอบอยูก่ ลุ่มละ 2 - 3 ตัว แต่โดยปกติแล้วชอบอยูล่ าพังตัวเดียวออกหากินตอนเช้าตรู่ พลบค่าและ
ตอนกลางคืน โดยจะออกมาหากิน ตามทุ่งโล่ง ชายป่ า ท้องนา แถวที่มีลูกไม้ป่า ชอบกินดินโป่ ง
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ถิ่นอาศัย พบทางภาคใต้ของประเทศไทย เทือกเขาตะนาวศรี ตามแนวชายแดนที่ติดต่อ
กับประเทศพม่า
อาหาร ใบไม้ ผลไม้บางชนิด หน่ออ่อนของต้นไม้ ใบหญ้า โดยเฉพาะหญ้าระบัดจะชอบ
มาก
การสื บพันธุ์ ระยะตั้งท้องนานประมาณ 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
สถานภาพปั จจุบัน
สัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช
สัตว์เลื้อยคลาน

ลักษณะทั่วไป
เป็ นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชี ย
กระดองยาว 2 ฟุต หนัก 30 - 40 กิโลกรัม มีสีดาหรื อน้ าตาลดา
กระดองโค้งสู งมาก ขาหน้าด้านบนมีเกล็ดใหญ่ๆ ขาหลังสั้นทู่มี
เล็บกลมใหญ่ มีเดือยอยูร่ ะหว่างขาหลังกับหางข้างละอัน เดือยมี
กระดูกอยูข่ า้ งใน สาหรับใช้ยนั พื้นดินเวลาปี นขึ้นที่สูงจึงดูคล้าย
เต่าหกดา
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php
มีขาเพิ่มอีก 2 ขา เป็ นหกขา จึงเรี ยกว่า เต่าหก
ลักษณะนิสัย ชอบดินที่มีความชื้นสูง ดินแห้งแข็งไม่ชอบ ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยูใ่ นดิน
หรื อแอ่งดินที่มีน้ าขัง ชอบอยูต่ ามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถ้าเลี้ยงบนพื้นซี เมนต์ตอ้ งมีน้ าให้
ตลอดเวลา เพื่อให้ตวั เปี ยกชื้น เต่าหกนี้ถา้ เลี้ยงให้ถูกวิธีจะมีอายุมากกว่า 100 ปี
ถิ่นอาศัย พบในพม่า อัสสัม สาหรับประเทศไทยพบทางตอนเหนือ และทางด้านตะวันตก
เช่น จังหวัด ตาก กาญจนบุรี และพบตามเทือกเขาตะนาวศรี จากเหนือจรดใต้
อาหาร พืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน รวมทั้งหอยต่าง ๆ และทาก
การสื บพันธุ์ วางไข่ครั้งละประมาณ 50 ฟอง
สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า
ลักษณะทั่วไป ลาตัวค่อนข้างผอม ขา
ยาวเรี ยว ผิวหนังบนหลังมีสีเขียวจุดดา มีร่องเป็ น
สันตามยาวหลายแนว ด้านท้องเป็ นสี ขาว ตัวเต็ม
วัยความยาวตั้งแต่ช่วงปากถึงก้น 6.5-87.5 นิ้วเท้า
เป็ นพังผืดติดกันคล้ายเป็ ด ตากลมโตปูดออกมา
นอกผิว หนัง ใช้ป ระกอบอาหารได้ห ลากหลาย
ชนิ ด เช่น ยา ผัดเผ็ด ทอดกระเทียมพริ กไทย ฯลฯ
กบนา
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php
ปัจจุบนั นิยมเพาะเลี้ยงเป็ นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
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ถิ่นอาศัย ตามท้องนาและแหล่งที่มีน้ าขังทัว่ ไป ห้วย หนอง คู คลอง บึง รวมทั้งบริ เวณริ ม
ฝั่งแม่น้ า ในช่วงฤดูแล้งจะจาศีลอยูใ่ นรู
อาหาร กินแมลงและตัวอ่อนของแมลง รวมทั้งสัตว์น้ าขนาดเล็ก ๆ
การสื บพันธุ์ จับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน โดยจะส่ งเสี ยงร้องเพื่อเรี ยกหาคู่ ลูกอ๊อดอยู่
รวมกันเป็ นกลุ่ม ๆ ตามแอ่งน้ า
สัตว์ป่าน่ารักจากต่างแดน

ไฮยีน่าลายจุด
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php

นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

เสื อจากัวร์
ที่มา http://www.wanakorn.com/natural_news.php

ภาคผนวก ค
เครื่องมือสาหรับการประเมิน
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ฯ
- ตารางวิเคราะห์เนื้อหา
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
- เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรี ยน
- แบบประเมินผลงานนักเรี ยน
- แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตร

405
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

เนื้อหา

ผลการ
เรี ยน
ที่
คาดหวัง

จุดประสงค์การวัด (จานวนข้อ)
ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การ
นาไป
ใช้

การวิ
เคราะห์

การ
สัง
เคราะห์

การ
ประ
มาณ
ค่า

1) ระบบนิเวศ
1-4
1. ความหลากหลายในระบบ
1
2
2
นิเวศ
2. สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ 1-4
ในระบบนิเวศ
1
3
1
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
1-4
สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3
2
4. ดุลยภาพของระบบนิเวศ
1-4 3
2
5.การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ 1-4
สิ่ งมี ชีวิต
1
3
1
2) ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
5-6
3
2
สิ่ ง แวดล้อม
2. ความสาคัญของทรัพยากร 5-6
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3
2
3. การใช้ประโยชน์และปัญหา 5-6
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
3
2
สิ่ งแวดล้อม
รวม
3
23
14
หมายเหตุ
1. ตัวเลขที่ปรากฏในช่องพฤติกรรม คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
2. เป็ นข้อสอบ ก่อนและหลังเรี ยน รวม 40 ข้อ และจัดเรี ยงสลับเป็ น 2 ชุด

จา
นวน
ข้อ

5

5
5
5
5
5

5
5
40
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงฉบับนี้เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ให้เวลา 50 นาที
2. ให้นักเรี ยนอ่านคาถามในแต่ละข้อ แล้วเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดี ยว
โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูกที่สุด
ตัวอย่ าง
ข้อสอบ ข้ อ 0 นิเวศวิทยา หมายถึง ข้อใด
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต
ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน
ค. การศึกษาด้านการปรับตัวในด้านต่างๆ ของสิ่ งมีชีวิต
ง. การศึกษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่ งมีชีวิต
คาตอบ
ข้อ ก
ข
ค
ง
0
X

1. ในปั จจุบนั มีสิ่งมีชีวิตประมาณเท่าใด
ก. หนึ่งแสนห้าหมื่นชนิด
ข. สองล้านชนิด
ค. สิ บล้านห้าแสนชนิด
ง. ห้าแสนหนึ่งหมื่นชนิด
2. อาริ สโตเติล แบ่งสัตว์อย่างไร
ก. สัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก
ข. สัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็น
ค. สั ต ว์ อ อ ก ลู ก เ ป็ น ไ ข่ แ ล ะ สั ต ว์
ออกลูกเป็ นตัว

ง. สัตว์มีกระดูกสันหลังมีเลือดสี แดง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและไม่มีเลือด
สี แดง
3. การจาแนกชั้นของพวกสัตว์เซลล์เดียว
ยึดหลักข้อใด
ก. ลักษณะของสมมาตร
ข. ลักษณะของกลุ่มเซลล์
ค. ลักษณะของอวัยวะเคลื่อนที่
ง. ลักษณะของรู ปร่ างเซลล์
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4. ถ้านักเรี ยนพบสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ร่ างกาย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน อาศัยอยู่บนพื้นดิ นมี 8 ขา
ควรจัดอยูใ่ นกลุ่มสัตว์ชนิดใด
ก. จิ้งหรี ด
ข. แมงมุม
ค. แมลงสาบ
ง. แมงดานา
5. หนามของฟองน้ าเทียบได้กบั ข้อใด
ก. กระดูกของคน
ข. เกล็ดของปลา
ค. เปลือกแมลง
ง. หนามของเม่นทะเล
6. ลักษณะใดที่เหมาะสมกับสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ น
ทุ่งหญ้า
ก. มีเท้าแบนบาง
ข. มีขาแข็งแรงว่องไว
ค. ลาตัวมีเกล็ดคอยาว
ง. ลาตัวมีเมือกลื่น หายใจทางผิวหนังได้
7. พวกที่กินซากสิ่ งมีชีวติ ได้แก่สิ่งมีชีวิต
ประเภทใด
ก. แร้ง ไส้เดือน
ข. ปลิงน้ าจืด เหา
ค. กระต่าย แมว
ง. เสื อ สิ งโต
8. สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ ส ลายซากพื ช ซากสั ต ว์ ใ ห้ เ ป็ น
สารอนินทรี คือข้อใด
ก. แบคทีเรี ย สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน
ข. แบคทีเรี ย พวกสัตว์เซลล์เดียว
ค. แบคทีเรี ย เห็ด รา
ง. ราและสาหร่ ายทัว่ ไป

9. ในสระน้ า แห่ ง หนึ่ ง เป็ นสระแบบธรรมชาติ มี
สิ่ ง มี ชีวิตต่ า ง ๆ อยู่ร่ ว มกัน พื ชน้ า มี หน้า ที่ อ ะไร
ในสระนี้
ก. ให้ออกซิ เจน
ข. ให้คาร์บอนไดออกไซด์
ค. เป็ นอาหารของสัตว์น้ า
ง. หมุนเวียนสาร
10. ประชากร (Population) ตามความหมายของ
นักชีววิทยาคือข้อใด
ก. กลุ่ มของสิ่ งมี ชีวิตที่ อยู่ร่วมกันในที่ แห่ ง
เดียวกัน
ข. กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในที่
เดียวกันและเวลาเดียวกัน
ค. กลุ่ มหรื อจานวนสิ่ งมี ชีวิตชนิ ดเดี ยวกันที่
อยู่ ใ นที่ แห่ งเดี ยวกั น ในช่ วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง
ง. กลุ่ มของสิ่ งมี ชีวิตที่ อาศัยในที่ ต่า ง ๆใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง
11. การอยู่ ร่ วมกั น แบบ การได้ ป ระโยชน์
ร่ วมกัน ได้แก่ขอ้ ใด
ก. ปลวกกับโพรโตซัวในลาไส้ปลวก
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ค. นกเอี้ยงกับควาย
ง. หนูกบั แมว
12.การเกาะของกล้วยไม้กบั ต้นไม้ขนาดใหญ่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับข้อใด
ก. ไลเคนส์
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ค. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
ง. พยาธิกบั คน
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13. ไลเคนส์ เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมี ชีวิตที่
เรี ยกว่าอะไร
ก. ภาวะอิงอาศัย
ข. ภาวะปรสิ ต
ค. ภาวะกล้ามเนื้อ
ง. ภาวะที่ตอ้ งพึ่งพา
14. กาฝากพืชเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ก. พยาธิ
ข. ไวรัส
ค. เหา
ง. เชื้อโรค
15. ข้ อ ใดต่ อ ไปนี้ ไม่ แ สดงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
ก. นกชอบเกาะต้นไม้
ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไม้ในสวนหน้าบ้าน
ค. กบมีสีตวั เหมือนเดิม
ง. หนวดแมลงสาบใช้คลาทางเวลา
กลางคืน
16. การแพร่ เกิดจากข้อใด
ก. พลัง งานจลน์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอน
ข. พลัง งานศัก ย์ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอน
ค. พลัง งานจลน์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอน
ง. พลัง งานศัก ย์ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอน
17. ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ แ บบการแพร่ จ ะ
ขึ้นอยูก่ บั ข้อใด
ก. อุณหภูมิ

ข. ขนาดของโมเลกุล
ค. ความแตกต่างของความเข้มข้น
ง. ถูกทุกข้อ
18. ส่ วนประกอบของเยือ่ เซลล์ที่สาคัญคือข้อใด
ก. โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก
ข. โปรตี น ไขมัน คาร์ โ บไฮเดรต กรด
นิวคลีอิก
ค. โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
ง. ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก
19. สารในข้อใดมีแรงดันออสโมซิสน้อยที่สุด
ก. น้ าปลา
ข. น้ าทะเล
ค. น้ าเชื่อม
ง. น้ าแป้ ง
20. ปัจจัยที่ทาให้รากดูดน้ าจากดินได้คือข้อใด
ก. ความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ขน
รากมากกว่าความเข้มข้นของสารละลาย
ในดิน
ข. ความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ขน
รากน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลาย
ในดิน
ค. ความเข้มข้นของสารละลายในไซเลม
ของรากมากกว่ า ความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายในดิน
ง. ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายในดิ น
มากกว่าความเข้มข้นของสารละลายใน
ไซเลม
21. ในกรณี ที่เกิ ดน้ าท่วมทาให้พืชต่างๆที่เจริ ญ
อยูต่ ายไปแล้ว เมื่อน้ าลดทาให้เกิดมีพืชชนิดใหม่
ขึ้นมาแทนที่เนื่องจาก

409
ก. ความเข้มของแสงเปลี่ยนไป
ข. ความเป็ นกรดด่างของดินเปลี่ยนไป
ค. อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืชชนิ ด
แรก
ง. ความชื้ นและอุ ณ หภู มิ ข องอากาศ
เปลี่ยนไป
22. ป่ าทางภาคเหนื อของไทยถูกทาลายและทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ ึนพืชจาพวกใด
ต่อไปนี้ที่ไม่มีโอกาสเจริ ญได้
ก. ไม้ลม้ ลุก
ข. หญ้า
ค. โกงกาง
ง. ไม้เถา
23. การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของโพรโตซัว ใน
ขวดที่ มีน้ าต้มฟางที่ เจริ ญต่อจากแบคที เรี ย คื อ
ข้อใด
ก. โพรโตซัวที่มีแส้กินพวกแบคทีเรี ย
ข. โ พ ร โ ต ซั ว ที่ มี ข น ซี เ ลี ย กิ น ส า ร ที่
แบคทีเรี ยปล่อยออกมา
ค. อมีบาซึ่งเจริ ญได้ดีในสภาพกรดสูง
ง. โพรโตซัวหลายชนิดอยูป่ นกัน
24. สภาพส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ในขวดเลี้ยงโพรโตซัว คือข้อใด
ก. สภาพความเป็ นกรดด่างของน้ าเลี้ยง
ข. สภาพของแสงสว่างที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ค. สภาพของอุณหภูมิที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ง. ปริ มาณของน้ าเลี้ยงที่มีอยูใ่ นขวดเลี้ยง
25. การผันแปรจานวนของประชากรขึ้นอยู่กบั
อะไร
ก. อัตราการเกิด อัตราการตาย

ข. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการ
เจ็บป่ วย อัตราการย้าย
ค. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการ
ย้ายเข้า อัตราการย้ายออก
ง. อัตราการเกิด อัตราการแก่ อัตราการตาย
อัตราการเจ็บป่ วย
26. ลักษณะใดของน้ าที่จดั ว่าเป็ นน้ าเสี ย
ก. น้ าขุ่นมีตะกอนดิน
ข. น้ ามีสีเขียวเนื่องจากตะไคร่ น้ า
ค. มีอินทรี ยสารเจือปนทาให้มีกลิ่นเหม็น
ง. มีใบไม้ทบั ถมกันอยูก่ น้ บ่อ
27. การวัด ความเน่ าเสี ยของน้ าเราวัด ปริ มาณ
ของสิ่ งใด
ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ก๊าซออกซิเจน
ค. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ง. อินทรี ยสารในน้ า
28. น้ าเสี ยมักมีสีดาและกลิ่นเหม็นเนื่ องมาจาก
ข้อใด
ก. เกิดก๊าซ H2S และทาปฏิกิริยากับโลหะ
หนักในน้ า
ข. เกิดก๊าซ SO2 และทาปฏิกิริยากับโลหะ
หนักในน้ า
ค. เกิ ด ก๊ าซ H2S
และทาปฏิ กิ ริ ย ากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
ง. เกิ ด ก๊ าซ SO2
และทาปฏิ กิ ริ ย ากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
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29. แม่น้ าแม่กลองเกิดมลพิษน้ าเสี ยมีสาเหตุมา
จากข้อใด
ก. สิ่ งสกปรกจากอาคารบ้านเรื อน
ข. สิ่ งสกปรกจากการเกษตรกรรม
ค. สิ่ งสกปรกจากโรงงานน้ าตาล
ง. สิ่ งสกปรกจากกลัน่ น้ ามัน
30. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายว่าอย่างไร
ก. สิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ข. สิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ ง
มนุ ษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การดารงชีวิต
ค. ทรั พ ยากรที่ มี ใ ช้ ไ ม่ ห มดหรื อมี ใ ช้
ตลอดไป
ง. ทรั พ ยากรที่ เ กิ ด ใหม่ ท ดแทน และใช้
แล้วหมดไป
31. บุคคลใดต่อไปนี้ที่สร้างทรัพยากรธรรมชาติ
ก. ไพรสณฑ์ ปลูกต้นสักทองในที่ดินของ
ตนเอง 100 ต้น
ข. รภัส ปลูกต้นโกงกางบริ เวณป่ าชายเลน
100 ต้น
ค. อภิ ชาติ ปลู ก ต้ น กฤษณาเพื่ อ กลั่ น
น้ าหอมขาย 100 ต้น
ง. ธันวา ปลูกต้นยางบนสันดอนปลายนา
200 ต้น
32. ข้อ ใดที่ ท าให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ มี ก าร
ทดแทนอย่างถูกวิธี
ก. ชาวไร่ ออ้ ย ปลูกอ้อยบริ เวณเดิมทุกปี
ข. ชาวนาปลูกข้าวในนาแปลงเดิม ปี ละ 2
ครั้ง

ค. ผู ้รั บ สั ม ปทานปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ดเดิ ม
ทดแทนต้นไม้ที่ตดั ไป
ง. ผู ้รั บ สั ม ปทานปลู ก ต้ น ยางทดแทน
ต้นไม้ที่ตดั ไป
33. พืชชนิดใดให้ปัจจัยพื้นฐานด้านยารักษาโรค
ก. กล้วยไม้
ข. ฟ้ าทลายโจร
ค. เฟื่ องฟ้ า
ง. อ้อย
34. หยาดน้ าฟ้ า หมายถึงอะไร
ก. การทาฝนเทียม
ข. น้ าในบรรยากาศ
ค. น้ าผิวดิน
ง. น้ าใต้ดิน
35. น้ าจากแหล่งน้ าประเภทใดมีความสาคัญต่อ
การดารงชีวิตประจาวันมากที่สุด
ก. น้ าในอากาศ
ข. น้ าผิวดิน
ค. น้ าใต้ดิน
ง. น้ าบาดาล
36. น้ าธรรมชาติที่นามาอุปโภคและบริ โภคมีค่า
ดีโอ (DO) เท่าไร
ก. DO 1-2
ข. DO 2-3
ค. DO 3-4
ง. DO 5-7
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37. ส า ร ป ร ะ ก อ บ ไ น โ ต ร เ จ น แ ล ะ
ฟอสฟอรั ส มากับ น้ าทิ้ ง จากแหล่ ง ใด
มากที่สุด
ก. การผลิตกระแสไฟฟ้ า
ข. อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
ค. การซั ก ล้า งของครั ว เรื อ นใน
ชุมชน
ง. การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า
38. แพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ เป็ นการใช้
ประโยชน์ทางด้านใดของทรัพยากรดิน
ก. การเลี้ยงสัตว์
ข. การเกษตรกรรม
ค. การอุตสาหกรรม
ง. การท่องเที่ยว

39. การปลูกพืชชนิ ดใดช่ วยยึดหน้าดิ นได้
มากที่สุด
ก. หญ้าแฝก
ข. หญ้าแพรก
ค. หญ้าคา
ง. หญ้านวลน้อย
40. การกระทาในข้อใดทาลายจุลินทรี ยใ์ น
ดินมากที่สุด
ก. ไร่ เลื่อนลอย
ข. ตัดไม้ทาลายป่ า
ค. เผาพื ช ในไร่ นาหลัง การเก็ บ
เกี่ยว
ง. ไถพรวนดินหลังการเก็บเกี่ยว

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ข
2. ง
3. ค
4. ข
5. ก
6. ข
7. ก
8. ค
9. ค
10. ค

11. ค
12. ข
13. ง
14. ค
15. ง
16. ก
17. ง
18. ค
19. ง
20. ก

21. ข
22. ค
23. ก
24. ก
25. ค
26. ค
27. ข
28. ก
29. ค
30. ข

31. ข
32. ค
33. ข
34. ข
35. ข
36. ง
37. ค
38. ง
39. ก
40. ค
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คาชี้แจง

1. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงฉบับนี้เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ให้เวลา 50 นาที
2. ให้นักเรี ยนอ่านคาถามในแต่ละข้อ แล้วเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดี ยว
โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูกที่สุด
ตัวอย่ าง
ข้อสอบ ข้ อ 0 นิเวศวิทยา หมายถึง ข้อใด
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต
ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
ค. การศึกษาด้านการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต
ง. การศึกษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่ งมีชีวิต
คาตอบ
ข้อ
0

ก

ข
X

ค

ง

1. การจาแนกชั้นของพวกสัตว์เซลล์เดียวยึดหลัก
ข.แมงมุม
ข้อใด
ค.แมลงสาบ
ก. ลักษณะของสมมาตร
ง.แมงดานา
ข. ลักษณะของกลุ่มเซลล์
3. ในปัจจุบนั มีสิ่งมีชีวิตประมาณเท่าใด
ค. ลักษณะของรู ปร่ างเซลล์
ก. สองล้านชนิด
ง. ลักษณะของอวัยวะเคลื่อนที่
ข.สิ บล้านห้าแสนชนิด
2. ถ้านักเรี ยนพบสิ่ งมีชีวิตชนิ ดหนึ่ ง ร่ างกายแบ่ง
ค.หนึ่งแสนห้าหมื่นชนิด
ออกเป็ น 3 ส่ วน อาศัยอยู่บนพื้นดิ นมี 8 ขา ควร
ง. ห้าแสนหนึ่งหมื่นชนิด
จัดอยูใ่ นกลุ่มสัตว์ชนิดใด
ก.จิ้งหรี ด
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4. อาริ สโตเติล แบ่งสัตว์อย่างไร
ก.สัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก
ข.สัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็น
ค.สัตว์ออกลูกเป็ นไข่และสัตว์ออกลูกเป็ นตัว
ง.สั ต ว์มี ก ระดู ก สั น หลัง มี เ ลื อ ดสี แ ดง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและไม่มีเลือดสี แดง
5. หนามของฟองน้ าเทียบได้กบั ข้อใด
ก.เกล็ดของปลา
ข.เปลือกแมลง
ค.กระดูกของคน
ง.หนามของเม่นทะเล
6. ในสระน้ าแห่ งหนึ่ งเป็ นสระแบบธรรมชาติ มี
สิ่ งมี ชีวิตต่ า ง ๆ อยู่ร่ ว มกัน พื ชน้ า มี หน้า ที่ อ ะไร
ในสระนี้
ก.ให้ออกซิ เจน
ข.หมุนเวียนสาร
ค.ให้คาร์บอนไดออกไซด์
ง.เป็ นอาหารของสัตว์น้ า
7. ประชากร (Population) ตามความหมายของ
นักชีววิทยาคือข้อใด
ก.กลุ่ ม ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ วมกัน ในที่ แ ห่ ง
เดียวกัน
ข.กลุ่ ม ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศัย ในที่ ต่ า ง ๆใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง
ค.กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในที่เดียวกัน
และเวลาเดียวกัน
ง.กลุ่มหรื อจานวนสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวกันที่อยูใ่ น
ที่แห่งเดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

8. การอยูร่ ่ วมกันแบบ การได้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้แก่ขอ้ ใด
ก.หนูกบั แมว
ข.ฉลามกับเหาฉลาม
ค.นกเอี้ยงกับควาย
ง.ปลวกกับโพรโตซัวในลาไส้ปลวก
9. ลักษณะใดที่เหมาะสมกับสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นทุ่ง
หญ้า
ก.มีเท้าแบนบาง
ข.มีขาแข็งแรงว่องไว
ค.ลาตัวมีเกล็ดคอยาว
ง.ลาตัวมีเมือกลื่น หายใจทางผิวหนังได้
10. พวกที่ กิ นซากสิ่ งมี ชี วิ ต ได้ แ ก่ สิ่ งมี ชี วิ ต
ประเภทใด
ก.ปลิงน้ าจืด เหา
ข.กระต่าย แมว
ค.เสื อ สิ งโต
ง.แร้ง ไส้เดือน
11. สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ลายซากพื ช ซากสั ต ว์ใ ห้ เ ป็ น
สารอนินทรี คือข้อใด
ก.แบคทีเรี ย เห็ด รา
ข.ราและสาหร่ ายทัว่ ไป
ค.แบคทีเรี ย พวกสัตว์เซลล์เดียว
ง.แบคทีเรี ย สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน
12. การเกาะของกล้วยไม้กบั ต้นไม้ขนาดใหญ่
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับข้อใด
ก.ไลเคนส์
ข.พยาธิกบั คน
ค.ฉลามกับเหาฉลาม
ง.ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
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13. ไลเคนส์ เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมี ชีวิตที่
เรี ยกว่าอะไร
ก.ภาวะปรสิ ต
ข.ภาวะอิงอาศัย
ค.ภาวะกล้ามเนื้อ
ง.ภาวะที่ตอ้ งพึ่งพา
14. กาฝากพืชเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ก.ไวรัส
ข.พยาธิ
ค.เหา
ง.เชื้อโรค
15. ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ แ บบการแพร่ จ ะ
ขึ้นอยูก่ บั ข้อใด
ก.อุณหภูมิ
ข.ขนาดของโมเลกุล
ค.ความแตกต่างของความเข้มข้น
ง.ถูกทุกข้อ
16. ส่ วนประกอบของเยือ่ เซลล์ที่สาคัญคือข้อใด
ก.โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก
ข.โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
ค.ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก
ง.โปรตี น ไขมั น คาร์ โ บไฮเดรต กรด
นิวคลีอิก
17. การกระทาในข้อใดทาลายจุลินทรี ยใ์ นดิ น
มากที่สุด
ก.ไร่ เลื่อนลอย
ข.ตัดไม้ทาลายป่ า
ค.ไถพรวนดินหลังการเก็บเกี่ยว
ง.เผาพืชในไร่ นาหลังการเก็บเกี่ยว

18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
ก.นกชอบเกาะต้นไม้
ข.ผึ้งบินไปตอมดอกไม้ในสวนหน้าบ้าน
ค.กบมีสีตวั เหมือนเดิม
ง.หนวดแมลงสาบใช้คลาทางเวลากลางคืน
19. การแพร่ เกิดจากข้อใด
ก.พลั ง งานจลน์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอน
ข.พลั ง งานศั ก ย์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอน
ค.พลั ง งานจลน์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอน
ง.พลั ง งานศั ก ย์ ข องโมเลกุ ล และการ
เคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอน
20. สารในข้อใดมีแรงดันออสโมซิสน้อยที่สุด
ก.น้ าปลา
ข.น้ าทะเล
ค.น้ าแป้ ง
ง.น้ าเชื่อม
21. ปัจจัยที่ทาให้รากดูดน้ าจากดินได้คือข้อใด
ก.ความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ขน
รากมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในดิน
ข.ความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ขน
รากน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายในดิน
ค.ความเข้มข้นของสารละลายในดินมากกว่า
ความเข้มข้นของสารละลายในไซเลม
ง.ความเข้มข้นของสารละลายในไซเลมของ
รากมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในดิน
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22. การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของโพรโตซัว ใน
ขวดที่ มีน้ าต้มฟางที่เจริ ญต่อจากแบคทีเรี ย คือ
ข้อใด
ก.โพรโตซัวที่มีแส้กินพวกแบคทีเรี ย
ข.โพรโตซัวหลายชนิดอยูป่ นกัน
ค.อมีบาซึ่งเจริ ญได้ดีในสภาพกรดสูง
ง.โพรโตซัวที่มีขนซี เลียกินสารที่แบคทีเรี ย
ปล่อยออกมา
23. สภาพส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ในขวดเลี้ยงโพรโตซัว คือข้อใด
ก.สภาพความเป็ นกรดด่างของน้ าเลี้ยง
ข.สภาพของแสงสว่างที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ค.สภาพของอุณหภูมิที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ง.ปริ มาณของน้ าเลี้ยงที่มีอยูใ่ นขวดเลี้ยง
24. การผันแปรจานวนของประชากรขึ้นอยู่กบั
อะไร
ก.อัตราการเกิด อัตราการตาย
ข.อัตราการเกิด อัตราการแก่ อัตราการตาย
อัตราการเจ็บป่ วย
ค.อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการ
เจ็บป่ วย อัตราการย้าย
ง.อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการย้าย
เข้า อัตราการย้ายออก
25. ในกรณี ที่เกิดน้ าท่วมทาให้พืชต่างๆที่เจริ ญ
อยูต่ ายไปแล้ว เมื่อน้ าลดทาให้เกิดมีพืชชนิดใหม่
ขึ้นมาแทนที่เนื่องจาก
ก.ความเข้มของแสงเปลี่ยนไป
ข.ความเป็ นกรดด่างของดินเปลี่ยนไป
ค.อาหารลดน้อ ยลงไม่ เ หมาะต่ อ พื ช ชนิ ด
แรก

ง . ค ว า ม ชื้ น แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง อ า ก า ศ
เปลี่ยนไป
26. ป่ าทางภาคเหนื อของไทยถูกทาลายและทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ ึนพืชจาพวกใด
ต่อไปนี้ที่ไม่มีโอกาสเจริ ญได้
ก.ไม้ลม้ ลุก
ข.หญ้า
ค.โกงกาง
ง.ไม้เถา
27. ลักษณะใดของน้ าที่จดั ว่าเป็ นน้ าเสี ย
ก.น้ าขุ่นมีตะกอนดิน
ข.มีใบไม้ทบั ถมกันอยูก่ น้ บ่อ
ค.น้ ามีสีเขียวเนื่องจากตะไคร่ น้ า
ง.มีอินทรี ยสารเจือปนทาให้มีกลิ่นเหม็น
28. การวัด ความเน่ า เสี ย ของน้ า เราวัด ปริ ม าณ
ของสิ่ งใด
ก.ก๊าซออกซิเจน
ข.อินทรี ยสารในน้ า
ค.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ง.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
29. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายว่าอย่างไร
ก.สิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ข.ทรัพยากรที่มีใช้ไม่หมดหรื อมีใช้ตลอดไป
ค.ทรัพยากรที่เกิ ดใหม่ทดแทน และใช้แล้ว
หมดไป
ง.สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ซึ่ ง
มนุ ษ ย์ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การ
ดารงชีวิต
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30. บุคคลใดต่อไปนี้ที่สร้างทรัพยากรธรรมชาติ
ก.รภัส ปลูกต้น โกงกางบริ เวณป่ าชายเลน
100 ต้น
ข.ธัน วา ปลู ก ต้น ยางบนสั น ดอนปลายนา
200 ต้น
ค.อภิชาติ ปลูกต้นกฤษณาเพื่อกลัน่ น้ าหอม
ขาย 100 ต้น
ง.ไพรสณฑ์ ปลู ก ต้น สั ก ทองในที่ ดิ น ของ
ตนเอง 100 ต้น
31. น้ าเสี ยมักมีสีดาและกลิ่นเหม็นเนื่ องมาจาก
ข้อใด
ก.เกิดก๊าซ H2S และทาปฏิกิริยากับโลหะ
หนักในน้ า
ข.เกิดก๊าซ SO2 และทาปฏิกิริยากับโลหะ
หนักในน้ า
ค.เกิ ด ก๊ า ซ H2S
และท าปฏิ กิ ริ ย ากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
ง.เกิ ด ก๊ า ซ SO2
และท าปฏิ กิ ริ ย ากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
32. แม่น้ าแม่กลองเกิดมลพิษน้ าเสี ยมีสาเหตุมา
จากข้อใด
ก.สิ่ งสกปรกจากอาคารบ้านเรื อน
ข.สิ่ งสกปรกจากกลัน่ น้ ามัน
ค.สิ่ งสกปรกจากโรงงานน้ าตาล
ง.สิ่ งสกปรกจากการเกษตรกรรม
33. ข้อ ใดที่ ท าให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ มี ก าร
ทดแทนอย่างถูกวิธี
ก.ชาวไร่ ออ้ ย ปลูกอ้อยบริ เวณเดิมทุกปี
ข.ชาวนาปลู ก ข้า วในนาแปลงเดิ ม ปี ละ
2 ครั้ง

ค.ผูร้ ับสัมปทานปลูกต้นยางทดแทนต้นไม้
ที่ตดั ไป
ง.ผู ้ รั บ สั ม ปทานปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ดเดิ ม
ทดแทนต้นไม้ที่ตดั ไป
34. พืชชนิดใดให้ปัจจัยพื้นฐานด้านยารักษาโรค
ก.อ้อย
ข.กล้วยไม้
ค.เฟื่ องฟ้ า
ง.ฟ้ าทลายโจร
35. น้ าธรรมชาติ ที่น ามาอุ ปโภคและบริ โภคมี
ค่าดีโอ (DO) เท่าไร
ก.DO 1-2
ข.DO 2-3
ค.DO 3-4
ง.DO 5-7
36. สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส
มากับน้ าทิ้งจากแหล่งใดมากที่สุด
ก.การผลิตกระแสไฟฟ้ า
ข.การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า
ค.อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
ง.การซักล้างของครัวเรื อนในชุมชน
37. แพะเมื อ งผี ข องจัง หวัด แพร่ เป็ นการใช้
ประโยชน์ทางด้านใดของทรัพยากรดิน
ก.การเลี้ยงสัตว์
ข.การท่องเที่ยว
ค.การเกษตรกรรม
ง.การอุตสาหกรรม
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38. หยาดน้ าฟ้ า หมายถึงอะไร
ค.น้ าบาดาล
ก.น้ าใต้ดิน
ง.น้ าในอากาศ
ข.น้ าผิวดิน
40. การปลูกพืชชนิ ดใดช่วยยึดหน้าดินได้มาก
ค.การทาฝนเทียม
ที่สุด
ง.น้ าในบรรยากาศ
ก.หญ้าแฝก
39. น้ าจากแหล่งน้ าประเภทใดมีความสาคัญต่อ
ข.หญ้าคา
การดารงชีวิตประจาวันมากที่สุด
ค.หญ้าแพรก
ก.น้ าผิวดิน
ง.หญ้านวลน้อย
ข.น้ าใต้ดิน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ง
2. ข
3. ก
4. ง
5. ค
6. ง
7. ง
8. ค
9. ข
10. ง

11. ก
12. ค
13. ง
14. ค
15. ก
16. ข
17. ง
18. ง
19. ก
20. ค

21. ก
22. ก
23. ก
24. ง
25. ข
26. ค
27. ง
28. ก
29. ง
30. ก

31. ก
32. ก
33. ง
34. ง
35. ง
36. ง
37. ข
38. ข
39. ก
40. ก
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เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการผลิตผลงานของนักเรียน
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
1 = ปรับปรุ ง

1. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง

2. ความคิด
รวบยอดหรื อ
ผังมโนทัศน์

2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง

3. วิธีการ
นาเสนอ

2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก

4. การยอมรับ
ผลงาน
5. การนาไปใช้
ประโยชน์และ
ใช้ประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุและ
ผล
6. ความคิดเห็น
เพิ่มเติม

1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก

เกณฑ์
เนื้อหาผิดมากไม่ครอบคลุมสาระสาคัญ ลาดับหัวข้อไม่ต่อเนื่องวกวน ใช้ภาษา
ผิดมาก
เนื้อหาผิดพลาดบางส่ วนไม่ครอบคลุมสาระสาคัญ ลาดับหัวข้อไม่ต่อเนื่องวกวน
ใช้ภาษาไม่ถูกต้องบางส่ วน
เนื้อหาถูกต้องครอบคลุมสาระสาคัญส่ วนใหญ่ ลาดับหัวข้อต่อเนื่อง ไม่วกวนใช้
ภาษาถูกต้องชัดเจน
เนื้อหาถูกต้องครอบคลุมสาระสาคัญ มีรายละเอียดลาดับหัวข้อต่อเนื่องไม่วกวน
ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจนเข้าใจง่าย
ทาตามแบบหรื อตัวอย่างผลงานเรี ยบง่ายไม่น่าสนใจ
ทาตามแบบหรื อตัวอย่าง แตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยใช้ทกั ษะ วิธีการ 2 วิธีข้ ึนไป
ได้ดี สวยงาม
ดัดแปลงรู ปแบบบางส่ วน ลักษณะงานแตกต่างจากคนอื่น ใช้ทกั ษะ วิธีการที่
หลากหลายสวยงาม และน่าสนใจ
ดัดแปลงรู ปแบบจากเดิมส่ วนใหญ่ ลักษณะงานแตกต่างจากคนอื่น ใช้ทกั ษะ
วิธีการ ที่หลากหลายมีลกั ษณะเด่น สวยงามและดึงดูดความสนใจ
รู ปแบบ วิธีการนาเสนอไม่น่าสนใจ ไม่มีการใช้ ข้อมูลท้องถิ่นประกอบในการ
นาเสนอผลงาน
รู ปแบบ วิธีการนาเสนอ ไม่แตกต่างกับคนอื่นใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นประกอบในการ
นาเสนอผลงานบางส่ วน
รู ปแบบ วิธีการนาเสนอ แตกต่างกับคนอื่น ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นประกอบในการ
นาเสนอผลงานบางส่ วน
รู ปแบบ วิธีการนาเสนอ น่าสนใจแตกต่างกับคนอื่นใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นประกอบใน
การนาเสนอผลงานส่ วนใหญ่
ผลงานไม่เป็ นที่ยอมรับของคนอื่นมีขอ้ ผิดพลาดมากต้องปรับปรุ งแก้ไขผลงาน
ผลงานเป็ นที่ยอมรับของคนบางส่ วนมีจุดพกพร่ องเล็กน้อยต้องแก้ไข
ผลงานเป็ นที่ยอมรับของคนส่ วนใหญ่ ได้รับความชื่นชมโดยทัว่ ๆไป แต่มี
จุดบกพร่ องเล็กน้อย
ผลงานเป็ นที่ยอมรับของคนส่ วนใหญ่ ได้รับความชื่นชมโดยทัว่ ๆ ไป
ผลงานไม่สื่อความหมาย ไม่สามารถนาไปเผยแพร่ ได้
ผลงานสื่ อความหมายได้บางส่ วน นาไปเผยแพร่ ได้ แต่ไม่ดีเท่าที่ควร
ผลงานสื่ อความหมายได้ มีประโยชน์เหมาะสมที่จะนาไปเผยแพร่
ผลงานสื่ อความหมายชัดเจน มีประโยชน์เหมาะสมที่จะนาไปเผยแพร่ เป็ นอย่างยิง่
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
แบบสั งเกตความสามารถในการผลิตผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ........ กลุ่มที่ ................

ที่

ชื่อ-สกุล

ความ
ความคิดรวบ
ถูกต้อง
ยอดหรื อ
ของเนื้อหา ผังมโนทัศน์

1 2

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

3 4

1

2

3

4

วิธีการ
นาเสนอ

1

2

3

การยอมรับ
ผลงาน

4

1

2

3

การ
นาไปใช้
เพิ่ม
แก้ปัญหา
เติม
อย่างมีเหตุ
มีผล
4

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

1 2 3

4
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เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการปฏิบัตงิ านของนักเรียน
รายการประเมิน

ระดับความสามารถ
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้

1. การใช้เครื่ องมือ

3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้

2. การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุและผล

3 = ดี
4 = ดีมาก

3. การเก็บรักษา
อุปกรณ์

4. เวลาที่ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
5. ความคิดเห็น
เพิม่ เติม

1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก

เกณฑ์
ไม่ใช้เครื่ องมือ
ใช้เครื่ องมือแต่ไม่ถกู วิธี
ใช้เครื่ องมือได้ตามหลักการใช้เครื่ องมือ ได้ 2 ประเภทขึ้น
ไป
ใช้เครื่ องตามหลักการใช้เครื่ องมือแต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง
ไม่รู้จกั นาประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการแก้ปัญหา
รู้จกั นาประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผลถูกต้องและ
สรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดได้
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผลถูกต้องสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่เก็บอุปกรณ์
เก็บอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นระเบียบ
เก็บอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง แต่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เก็บอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ไม่ปฏิบตั ิการทดลอง
ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ นในเวลาที่กาหนด
ปฏิบตั ิเสร็ จแต่สรุ ปไม่เสร็ จในเวลาที่กาหนด
ปฏิบตั ิการทดลองและสรุ ปผลได้ในเวลาที่กาหนด
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
แบบสั งเกตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......... กลุ่มที่ ................

ที่

การใช้
เครื่ องมือ

ชื่อ-สกุล
1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

2

3 4

การ
แก้ปัญหา
อย่างมี
เหตุผล
1

2 3

การเก็บรักษา
อุปกรณ์

4

1

2

3

4

เวลาที่ใช้
ในการ
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
1 2

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 13 – 16 = ดีมาก
คะแนน 9 – 12 = ดี
คะแนน 5 – 8 = พอใช้
คะแนน 1 – 4 = ปรับปรุ ง

3

4

เพิม่
เติม
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เกณฑ์ การประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รายการประเมิน
1. ให้ความร่ วมมือ

2. การมีเหตุมีผล

3. มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

ระดับความสามารถ
1 = ปรับปรุ ง

ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมปล่อยให้เพื่อทาไม่ช่วยเหลือ

2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง

เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง
เข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้ง แต่ไม่ช่วยเพื่อน
เข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและช่วยเพื่อนและนาเสนอ
ไม่รู้จกั วิเคราะห์งาน
วิเคราะห์งานได้แต่อา้ งเหตุผลไม่ได้
วิเคราะห์งานอ้างเหตุผลได้แต่ไม่มีความรอบคอบ
วิเคราะห์งานอ้างเหตุผลได้และมีความรอบคอบ
คาดเดาสถานการณ์ไม่ได้เลย
คาดเดาสถานการณ์ได้ในระยะสั้นๆ
คาดเดาสถานการณ์ส้ นั ๆ ได้พร้อมทั้งใช้เหตุผลประกอบ
คาดเดาสถานการณ์ได้ท้ งั ใกล้ไกลพร้อมทั้งใช้เหตุผลประกอบ
มีความคิดรอบคอบแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
มีความคิดรอบคอบ มีความระมัดระวัง แต่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ได้
นาความรู้มาปฏิบตั ิการอย่างระมัดระวังเชื่อมโยงให้เป็ นหนึ่ง
แต่นาเสนอไม่ได้
นาความรู้มาปฏิบตั ิการอย่างระมัดระวังเชื่อมโยงให้เป็ นหนึ่ง
พร้อมทั้งนาเสนอได้
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต แต่ไม่มีความอดทน
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน แต่ไม่มีความเพียร
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร แต่ไม่ใช้
สติปัญญา
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร และใช้
สติปัญญา

2 = พอใช้
4. มีความรอบรู้

3 = ดี
4 = ดีมาก
1 = ปรับปรุ ง
2 = พอใช้

5. มีคุณธรรม

เกณฑ์

3 = ดี
4 = ดีมาก

423
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
แบบสั งเกตความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......... กลุ่มที่ ...............

ที่

ให้ความ
ร่ วมมือ

ชื่อ-สกุล
1

เกณฑ์ การประเมิน
ดีมาก = 4
ดี
=3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1

การมีเหตุ
มีผล

2 3 4 1 2

3 4

มีความคิด
ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
1

2

3 4

มีความ
รอบรู้
1

2

มีคุณธรรม

3 4 1 2

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน 16 – 20 = ดีมาก
คะแนน 11 – 15 = ดี
คะแนน 6 – 10 = พอใช้
คะแนน 1 – 5 = ปรับปรุ ง

เพิม่
เติม
3

4

424
สรุปแบบประเมินความสอดคล้องด้ านเนือ้ หา
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สาหรับศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาแล้วตอบตามความคิดเห็นของท่าน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในด้าน
เนื้อหาแล้วเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยเขียนเครื่ องหมายถูก ( / ) ลงในช่อง
คะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน
+1 = แน่ใจว่าเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
0 = ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
-1 = แน่ใจว่าเนื้อหาไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
ข้ อ

เนือ้ หา

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ
4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต
หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2 ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

+1
+1

+1
+1

+1

IOC

แปรผล

+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1

+1 +1 +1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1 +1 +1

1.00

มีความสอดคล้อง

5

425
สรุปแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(สาหรับศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาแล้วตอบตามความคิดเห็นของท่าน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในด้าน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน แล้วเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยเขียน
เครื่ องหมายถูก ( / ) ลงในช่องคะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน
+1 = แน่ใจว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
0 = ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
-1 = แน่ใจว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
ข้ อ

เนือ้ หา

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ
1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ
2 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ
4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต
หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ ยืน
1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1
+1

IOC

แปรผล

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

0
+1

+1
+1

0
+1

0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

426
สรุปแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์ แบบสอบถามและแบบสั งเกต
หลักสู ตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่า แบบสัมภาษณ์ การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความสอดคล้องใน
ด้านต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ แล้วเขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียน
เครื่ องหมายถูก ( / ) ลงในช่องคะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน
+1 = แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์เหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
0 = ไม่แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์เหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
-1 = แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์ไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่าง ๆ
ข้อ

เนื้อหา

แบบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ผูอ้ านวยการและครู
1 ข้อมูลทัว่ ไปมีขอ้ คาถามเพียงพอ
2 ความต้องการสื่ อผสมมีความชัดเจน
3 ข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการสร้างหลักสู ตร
สถานศึกษา ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการรู้
แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน
1 ข้อมูลทัว่ ไปมีขอ้ คาถามเพียงพอ
2 ความต้องการสื่ อผสมมีความชัดเจน
3 ข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการสร้างหลักสู ตร
สถานศึกษา ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการรู้
แบบสังเกตผลงานนักเรี ยน
1 มีความชัดเจน
2 ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการรู้
แบบสังเกตพฤติกรรมในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
1 มีความชัดเจน
2 ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการรู้

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2
3 4

5

IOC

แปรผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

1.00
0.67
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

+1
+1
0

1.00
1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
0

+1
+1

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
0

1.00
0.67

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

427
สรุปแบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องการออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่า การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นี้มีความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้หรื อไม่ แล้วเขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียนเครื่ องหมายถูก ( / )
ลงในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน
+1 = แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
0 = ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
-1 = แน่ใจว่าไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ข้อ

เนื้อหา

1 การนาเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย
2 มีความชัดเจนของภาษา
3 แบบฝึ กหัดน่าสนใจและ
น่าติดตาม
4 มีความถูกต้องของเนื้อหา
5 การจัดวางองค์ประกอบมีความ
เหมาะสม
6 เสี ยงและท่าภาษามือมีความ
เหมาะสม
7 บทเรี ยนมีการตอบสนองกับ
นักเรี ยนอย่างน่าสนใจ
8 นักเรี ยนศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย
9 นักเรี ยนได้รับประโยชน์จาก
การรู ้ผลคาตอบได้ทนั ที
10 นักเรี ยนสามารถทบทวน
บทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

แปรผล

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

428
สรุปแบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่า การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นี้มีความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้หรื อไม่ แล้วเขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียนเครื่ องหมายถูก ( / )
ลงในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน
+1 = แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
0 = ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
-1 = แน่ใจว่าไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ข้ อ
1

เนือ้ หา

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความ
คิดเห็นมีจานวนเพียงพอ
ด้านเนื้อหา
ข้อคาถามมีจานวนเพียงพอ
ข้อคาถามสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ข้อคาถามครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งรู ้
ด้านการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อคาถามมีจานวนเพียงพอ
ข้อคาถามสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ข้อคาถามครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งรู ้
ด้านการเรี ยนจากบทเรี ยนของหลักสูตร
สถานศึกษา
ข้อคาถามมีจานวนเพียงพอ
ข้อคาถามสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ข้อคาถามครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งรู ้

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

IOC

แปรผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

ภาคผนวก ง
- สู ตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
- สู ตรการหาค่าประสิ ทธิภาพของสื่ อ
- สู ตรการหาค่าความยากง่าย
- สู ตรการหาค่าอานาจจาแนก
- ตารางแสดงค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
- สู ตรหาค่าความเชื่อมัน่ และการคานวหหาค่าความเชื่อมัน่
- สู ตรหาค่า ที แบบไม่อิสระ (t – test dependent)
- แบบทดสอบ 80 ข้อ
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สู ตรการหาค่ า ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC)
การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคาถามกับลักษหะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนา
เครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาต่างๆคือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ส่ิ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวั ดและประเมินผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และให้
คะแนนดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
- 1 เมื่อแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
นาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนมาคานวหหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index
of Objective Congruence : IOC ) จากสูตร
IOC =

R
N

IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
R
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ถ้าค่า IOC มีค่า  0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อกับลักษหะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177)
สู ตรการหาค่ า ประสิ ทธิภาพของสื่ อ
จากสูตร

X
E1 =
E1 หมายถึง

 X หมายถึง
N หมายถึง
A หมายถึง

N
A

x100

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการหรื อร้อยละของคะแนน
กระบวนการ
คะแนนรวมของนักเรี ยนจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
จานวนนักเรี ยนในกลุ่มที่สอน
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
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สูตร

Y
E2 =

N x100
B

E2 หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์หรื อร้อยละของคะแนนผลลัพธ์
 Y หมายถึง คะแนนรวมของนักเรี ยนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน
N หมายถึง จานวนนักเรี ยนในกลุ่มที่สอน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
นาคะแนนที่ได้จากแบบฝึ กหัดของของแต่ละบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน
ในแต่ละบท มาหาประสิ ทธิภาพโดยใช้สูตร E1/E2 (ไชยยศ เรื องสุ วรรห 2546 : 171)
ค่ าความยากง่ าย (Difficulty) โดยใช้สูตรดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 188)
จากสูตร
P 

R
N

P หมายถึง ค่าความยากของคาถามแต่ละข้อ
R หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
ถ้า p มีค่ามาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกข้อนั้นมาก ข้อสอบง่าย
ถ้า p มีค่าน้อย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกข้อนั้นน้อย ข้อสอบยาก
ค่า p จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1
โดยข้อสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 -0.80 นาแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่ายแล้วเลือก
ข้อสอบมาใช้กบั นักเรี ยน
ค่ าอานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้สูตรดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 186 )
D 

Ru  R l
N /2

D หมายถึง ค่าอานาจจาแนก
Ru หมายถึง จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
Ri หมายถึง จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
N หมายถึง จานวนนักเรี ยนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
ข้อสอบมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-1.00
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของหลักสูตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ข้อที่

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

อานาจ

สรุปผล

ข้ อที่

จาแนก

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

0.84
0.63
0.81
0.63
0.66
0.73
0.48
0.28
0.15
0.42
0.51
0.47
0.68
0.65
0.22
0.58

ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ยากมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง

0.31
0.52
0.32
0.41
0.38
0.20
0.28
0.32
-0.08
0.28
0.19
0.07
0.39
0.39
0.08
0.42

สรุปผล

จาแนก

(r)

1*
2*
3*
4*
5*
6
7
8*
9
10
11
12
13*
14*
15
16*

อานาจ

(r)

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ตัดทิ้ง
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ปรับปรุ ง
ดีมาก

17
18
19
20*
21*
22
23
24*
25
26
27
28*
29
30
31*
32*

0.35
0.43
0.26
0.39
0.51
0.20
0.33
0.79
0.58
0.14
0.63
0.64
0.42
0.43
0.57
0.57

ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ยากมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.23
0.24
0.06
0.30
0.36
0.02
0.07
0.38
0.15
-0.15
0.27
0.45
0.24
0.30
0.40
0.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ดี
ปรับปรุ ง
ตัดทิ้ง
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้อที่

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

อานาจ

สรุปผล

ข้ อที่

จาแนก

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

0.69
0.72
0.44
0.24
0.34
0.34
0.70
0.51
0.28
0.70
0.40
0.56
0.73
0.37
0.83
0.39

ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ง่ายมาก
ค่อนข้างยาก

0.33
0.46
0.23
-0.09
0.26
0.24
0.40
0.49
0.17
0.37
0.06
0.30
0.40
0.26
0.31
0.30

สรุปผล

จาแนก

(r)

33*
34*
35
36
37
38
39*
40*
41
42*
43
44*
45*
46
47*
48*

อานาจ

(r)

ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ตัดทิ้ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ดี
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

49*
50*
51
52*
53*
54*
55
56*
57*
58
59
60*
61*
62*
63
64*

0.63
0.45
0.24
0.42
0.58
0.56
0.31
0.56
0.40
0.21
0.44
0.67
0.58
0.68
0.32
0.68

ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย

0.48
0.39
0.09
0.45
0.41
0.36
0.02
0.33
0.33
-0.05
0.21
0.40
0.37
0.39
-0.03
0.39

ดีมาก
ดี
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ปรับปรุ ง
ดี
ดี
ตัดทิ้ง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ตัดทิ้ง
ดี
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้อที่

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

อานาจ

สรุปผล

ข้ อที่

จาแนก

ดัชนีความ

สรุปผล

ง่ าย (p)

0.41
0.35
0.73
0.22
0.67
0.58
0.27
0.66

ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย

0.42
0.01
0.43
0.09
0.29
0.37
0.02
0.29

สรุปผล

จาแนก

(r)

65*
66
67*
68
69
70*
71
72

อานาจ

(r)

ดีมาก
ปรับปรุ ง
ดีมาก
ปรับปรุ ง
ปานกลาง
ดี
ปรับปรุ ง
ปานกลาง

73
74
75*
76
77
78*
79
80

0.27
0.66
0.58
0.27
0.66
0.65
0.49
0.32

ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

0.02
0.29
0.37
0.02
0.29
0.39
0.14
-0.03

ปรับปรุ ง
ปานกลาง
ดี
ปรับปรุ ง
ปานกลาง
ดี
ปรับปรุ ง
ตัดทิ้ง

หมายเหตุ
ผูว้ ิจยั คัดเลือกแบบทดสอบที่ผา่ นเกหฑ์จานวน 40 ข้อ เพื่อนาไปหาความเชื่อมัน่ การ
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั มีเกหฑ์การคัดเลือกดังนี้
1. มีจานวนแบบทดสอบในแต่ละจุดประสงค์กระจายให้ครบทุกจุดประสงค์
2. คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากง่าย (p) ตามเกหฑ์ คือ อยูร่ ะหว่าง 0.20 -0.80
3. คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 -1.00
แบบทดสอบที่ผา่ นเกหฑ์ดงั กล่าว ได้แก่ ข้อที่ 1-5, 8, 13-14, 16, 20-21, 24, 28, 31-34, 39-40, 42,
44-45, 47-50, 52-54, 56-57, 60-62, 64-65, 67, 70, 75 และ78 รวม 40 ข้อ
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หาค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยนาผลการทดลองใช้มาหาค่าความคงตัว
ภายในของแบบทดสอบ (Internal Consistency)โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR- 20) ซึ่งมี
สูตรคานวหดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 182)

rtt

=

N  XY   X  Y

[ N  X 2  ( X )2 ][ N  Y 2  ( Y )2 ]

rtt หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ (ความคงตัวภายในของข้อสอบ)
n หมายถึง จานวนคนของกลุ่มตัวอย่าง
 XY หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของผลคูหระหว่างคะแนนการสอบของข้อสอบ
ชุดที่ 1 และคะแนนการสอบของข้อสอบชุดที่ 2
 X หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบข้อสอบชุดที่ 1
 Y หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบข้อสอบชุดที่ 2
 X 2 หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกาลัง 2 ของคะแนนสอบ
ข้อสอบชุดที่ 1
 Y 2 หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกาลัง 2 ของคะแนนสอบ
ข้อสอบชุดที่ 2
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การคานวณหาค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์
เรื่อง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นาข้อสอบจานวน 40 ข้อ ไปหาความเชื่อมัน่ โดยให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ทาทั้ง
2 ฉบับผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 32 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
สูตร

X

ชุ ดที่ 1
34
31
26
34
34
33
36
35
32
37
35
34
 X 401

2

1156
961
676
1156
1156
1089
1296
1225
1024
1369
1225
1156
13489

rtt

=

ชุ ดที2่
36
32
27
36
35
32
38
35
31
38
36
33
 Y 409

Y

2

1296
1024
729
1296
1225
1024
1444
1225
961
1444
1296
1089
14053

N  XY   X  Y

[ N  X 2  ( X )2 ][ N  Y 2  ( Y )2 ]

rtt = ค่าความเชื่อมัน่ (ความคงตัวภายในของข้อสอบ)
n = 12
 XY = 13761
 X = 401
 Y = 409
 X 2 = 13489
 Y 2 = 14053

 XY

1224
992
702
1224
1190
1056
1368
1225
992
1406
1260
1122
13761
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rtt

=

rtt

=

rtt

=

rtt
rtt

=

=

(12  13761)  (401  409)
{12  13489  (401) 2 }{12  14053  (409) 2
165132  164009
(161868  160801)(168636  167281)
1123
1445785

1123
1202.41

0.93

หาค่ า ที แบบไม่ อสิ ระ (t – test dependent)
สูตร
t=

D
n  D (  D )
2

2

n 1

t หมายถึง
 D หมายถึง
 D2 หมายถึง
n หมายถึง

การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
ผลรวมของผลต่างของคะแนน
ผลรวมของผลต่างของคะแนนยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
ด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรี ยน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

ก่อนเรี ยน
14
15
11
15
13
11
15
11
16
11
13
14
14
11
184
t

=

t

=

หลังเรี ยน
36
32
27
36
35
32
38
35
31
38
36
33
35
36
480
296

89740  87616
13
296
163.3846

t = 23.1572

D
22
17
16
21
22
21
23
24
15
27
23
19
21
25
 D =296
=

=

D2
484
289
256
441
484
441
529
576
225
729
529
361
441
625
 D2 =6410
296

2124
13
296
12.7822

t-test
23.16
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แบบทดสอบของแต่ ละแผน
เรื่องสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ความหลากหลายในระบบนิเวศ
1. นิเวศวิทยา หมายถึง ข้อใด
ง. การดารงชีวิตแบบการเอื้อประโยชน์ซ่ ึ ง
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต
กันและกันกับสิ่ งแวดล้อม
ข. กา ร ศึ ก ษ า คว า มสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
5. ความเกี่ ย วพัน ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบ
สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน/
นิเวศทาให้เกิดอะไร
ค. การศึกษาด้านการปรับตัวในด้านต่างๆ
ก. การหมุ น เวี ย นแลกเปลี่ ย นของสสาร
ของสิ่ งมีชีวิต
และพลังงานเป็ นวงจรวัฎจักร/
ง. การศึกษาลักษหะใดลักษหะหนึ่ งของ
ข. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งมีชีวิต
ค. การกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน
2. การที่ นกเค้าแมวออกหาอาหารเฉพาะ
ง. การถ่ายทอดพลังงาน
เวลากลางคืนนั้นเป็ นเพราะปัจจัยใด
6. พืชอาศัยพื้นดินเพื่อหยัง่ รากยึดลาต้นไว้
ก. ปัจจัยจากอุหหภูมิ
แต่ยงั ได้ประโยชน์จากดินคือข้อใด
ข. ปั จจัยจากแสงสว่าง/
ก. เป็ นแหล่งแร่ ธาตุ/
ค. ปัจจัยจากจานวนอาหาร
ข. เป็ นแหล่งน้ าใต้ดิน
ง. ปั จจัยจากผูล้ ่า
ค. เป็ นแหล่งที่อยูข่ องไส้เดือนทาให้ดินร่ วนซุย
3. ข้อใดที่ไม่ใช่ การปรั บตัวของสิ่ งมีชีวิต
ง. เป็ นแหล่ งอาศั ย ของสั ต ว์ อื่ นซึ่ งมี
ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ประโยชน์ต่อพืช
ก. ตัก๊ แตนมีสีเขียวคล้ายกับใบไม้
7. สมดุลธรรมชาติ หมายถึงอะไร
ข. สุ นัขระบายความร้ อนจากร่ างกายด้วย
ก. ธ ร ร ม ช า ติ ค ว บ คุ ม ทั้ ง ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ
การหอบ/
ผูบ้ ริ โภค/
ค. ต้นตะบองเพชรลดรู ปใบไปเป็ นหนาม
ข. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ง. กิ้งก่ามีสีคล้ายกิ่งไม้ที่มนั อาศัยอยู่
ค. สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศเปลี่ ย นแปลง
4. การที่ตกั๊ แตนมีสีเหมือนกับสิ่ งแวดล้อม
ตลอดเวลา
ที่มนั อาศัยอยูเ่ พื่อประโยชน์อะไร
ง. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
ก. การหาอาหารจากสิ่ งแวดล้อมที่มนั 8. คนจัดเป็ นสิ่ งมีชีวิตประเภทใด
อาศัยอยู่
ก. ผูบ้ ริ โภคพืช
ข. จับแมลงอื่นๆ กินเป็ นอาหาร
ข. ผูบ้ ริ โภคสัตว์
ค. พลางตัวไม่ให้ศตั รู เห็น/
ค. ผูบ้ ริ โภครวม/
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ง. ผูผ้ ลิต
9. พลั ง งานขหะที่ ส่ิ งมี ชี วิ ต ก าลั ง กระท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน จะมีพลังงานแฝงอยู่
ในโมเลกุลของอาหารในรู ปใด
ก. พลังงานศักย์
ข. พลังงานกล
ค. พลังงานจลน์/
ง. พลังงานเคมี
10. สิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศแบ่งได้เป็ น 3 ชนิ ด
ตามข้อใด
ก. พืช สัตว์ แมลง
ข. ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ผูย้ อ่ ยสลาย/
ค. ผูบ้ ริ โภค ผูย้ อ่ ยสลายและแมลง
ง. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
11. การที่นกนางแอ่นอพยพมาจากประเทศอื่น
นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ก. สภาพอาหารไม่เหมาะสม
ข. สภาพอุหหภูมิไม่เหมาะสม/
ค. สภาพการสื บพันธุ์ไม่เหมาะสม
ง. สภาพอากาศไม่เหมาะสม
12. แหล่งพลังงานของโลกที่สาคัญมาจากอะไร
ก. พลังงานน้ าตก
ข. พลังงานน้ ามัน
ค. พลังงานจากแสงอาทิตย์/
ง. พลังงานจากแก๊ส
13. อะไรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับปั จจัยทางกายภาพ
ก. นกนางแอ่นอพยพจากประเทศจี น
มาอยูใ่ นประเทศไทยในเดือนกันยายน
ข. นกเค้าแมวออกหากินในเวลากลางคืน

ค. พื ช สั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงได้ ดี ใ น
ขหะที่มีแสงสว่าง
ง. กบจับแมลงกินเป็ นเหยือ่ /
14. ปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอุหหภูมิคือข้อใด
ก. นกเค้าแมวออกหากินในเวลากลางคืน
ข. ค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืน
ค. หิ่ งห้อยออกหากินในเวลากลางคืน
ง. สัตว์ทะเลทรายออกหากิ นในเวลา
กลางคืน/
15. ข้ อ ใ ด ที่ ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ภ า ว ะ ที่
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ
ก. ปริ มาหน้ าในดิน
ข. ความชื้นในบรรยากาศ
ค. ปริ มาหออกซิเจนในอากาศ/
ง. ปริ มาหฝน
16. ลักษหะใดที่เหมาะสมกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
ทุ่งหญ้า
ก. มีเท้าแบนบาง
ข. มีขาแข็งแรงว่องไว/
ค. ลาตัวมีเกล็ดคอยาว
ง. ลาตัวมีเมือกลื่น หายใจทางผิวหนังได้
17. พวกที่กินซากสิ่ งมี ชีวิตได้แก่ ส่ิ งมีชีวิต
ประเภทใด
ก. แร้ง ไส้เดือน/
ข. ปลิงน้ าจืด เหา
ค. กระต่าย แมว
ง. เสื อ สิ งโต
18. สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ลายซากพื ช ซากสั ต ว์ใ ห้
เป็ นสารอนินทรี คือข้อใด
ก. แบคทีเรี ย สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน
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ข. แบคทีเรี ย พวกสัตว์เซลล์เดียว
ง. ลักษหะของตัก๊ แตนสี เหมือนกับกิ่ง
ค. แบคทีเรี ย เห็ด รา/
ไม้ที่มนั อาศัยอยูเ่ อง
ง. ราและสาหร่ ายทัว่ ไป
22. พืช แมลง กบ งู เหยีย่ ว
19. ในสระน้ าแห่ งหนึ่ งเป็ นสระแบบ
ผูบ้ ริ โภคอันดับสอง คือข้อใด
ธรรมชาติ มีสิ่ง มี ชีวิ ต ต่ า งๆ อยู่ร่ว มกัน
ก. แมลง
พืชน้ ามีหน้าที่อะไรในสระนี้
ข. งู
ก. ให้ออกซิเจน
ค. เหยีย่ ว
ข. ให้คาร์บอนไดออกไซด์
ง. กบ/
ค. เป็ นอาหารของสัตว์น้ า/
23. การอยู่ร่วมกัน แบบ การได้ประโยชน์
ง. หมุนเวียนสาร
ร่ วมกัน ได้แก่ขอ้ ใด
20. ประชากร (population) ตามความหมาย
ก. ปลวกกับโพรโทซัวในลาไส้ปลวก
ของนักชีววิทยาคือข้อใด
ข. ฉลามกับเหาฉลาม
ก. กลุ่มของสิ่ งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในที่
ค. นกเอี้ยงกับควาย/
แห่งเดียวกัน
ง. หนูกบั แมว
ข. กลุ่มของสิ่ งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในที่
24. การเกาะของกล้ว ยไม้กับต้น ไม้ขนาด
เดี่ยวกันและเวลาเดียวกัน
ใหญ่มีลกั ษหะเช่นเดียวกับข้อใด
ค. กลุ่ ม หรื อจ านวนสิ่ งมี ชี วิ ต ชนิ ด
ก. ไลเคนส์
เดี ย วกัน ที่ อยู่ใ นที่ แ ห่ งเดี่ ย วกัน ใน
ข. ฉลามกับเหาฉลาม/
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง/
ค. ปูเสฉวนกับ Sea anemone
ง. กลุ่มของสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยในที่ต่างๆ
ง. พยาธิกบั คน
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
25. ไลเคนส์เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิต
ความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ ที่เรี ยกว่าอะไร
ก. ภาวะอิงอาศัย
21. การที่ ต ๊ัก แตนมี สี เ หมื อ นกิ่ ง ไม้ที่ ม ัน
ข. ภาวะปรสิ ต
อาศัยอยูแ่ สดงว่า
ค. ภาวะกล้ามเนื้อ
ก. แมลงมี การปรับตัวทางด้านรู ปร่ าง
ง. ภาวะที่ตอ้ งพึ่งพา/
ภายนอก/
26. กาฝากพืชเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ข. แ ม ล ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว ท า ง ด้ า น
ก. พยาธิ
พฤติกรรมและการแสดงออก
ข. ไวรัส
ค. แ ม ล ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว ท า ง ด้ า น
ค. เหา/
สรี รวิทยาภายใน
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ง. เชื้อโรค
ดุลยภาพของระบบนิเวศ
27. ข้อ ใดต่ อ ไปนี้ ไม่ แ สดงความสั ม พัน ธ์
31. ในฤดูฝนพืชจะเขียวชอุ่มแต่ในฤดูแล้ง
ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
พืชเหี่ ยวเฉาแสดงว่าเป็ นไปตามข้อใด
ก. นกชอบเกาะต้นไม้
ก. น้ ามีความสาคัญต่อการสังเคราะห์
ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไม้ในสวนหน้าบ้าน
ด้วยแสงของพืช
ค. กบมีสีตวั เหมือนเดิม
ข. น้ ามีความสาคัญต่อการคายน้ าของ
ง. หนวดแมลงสาบใช้ ค ล าทางเวลา
พืช
กลางคืน/
ค. น้ ามีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต
28. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
และให้ความสมบูรห์ต่อพืช/
สิ่ งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
ง. น้ ามี ค วามส าคัญ ต่ อ พื้ น ดิ น ที่ พื ช
ก. ราดาชอบขึ้นบนขนมปั ง
ขึ้นอยู่
ข. หมัดสุ นขั จะไม่อาศัยบนตัวคน
32. ข้อใดที่ ทาให้นกปากห่ างจากประเทศ
ค. จิ้งจกมีสีตวั เหมือนเพดานห้อง
อิ นเดี ย อพยพมายังวัด ไผ่ลอ้ มในเดื อน
ง. ตานกฮูกเห็นได้ดีในเวลากลางคืน/
พฤศจิกายน
29. ข้อความที่ว่า “เสื อกินเนื้ อ ไก่กินหนอน
ก. อุหหภูมิ/
แมงเม่าตกน้ าปลาตอด” แสดงให้เห็นสภาพการ
ข. สารอาหาร
อยูร่ ่ วมกันเป็ นแบบใด
ค. อากาศ
ก. ภาวะปรสิ ต
ง. ศัตรู รบกวน
ข. ภาวะล่าเหยือ่ /
33. ถ้าโลกขาดสิ่ งมีชีวิตจาพวกพืชโลกจะ
ค. ภาวะแข่งขันกัน
เป็ นอย่างไร
ง. ระบบนิเวศ
ก. ขาดน้ า ขาดอาหาร
30. “เสื อมีเพราะป่ าปก ป่ ารกเพราะเสื อยัง
ข. ขาดอาหาร ขาดออกซิเจน/
ดิ นเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายังเพราะดิ นดี ”
ค. ขาดอาหาร ขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการอยูร่ ่ วมกันแบบใด
ง. ขาดน้ า ขาดออกซิเจน
ก. ปรสิ ต
34. “นกเป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่ มีประโยชน์เพราะ
ข. เป็ นกลางซึ่งกันและกัน
นกเป็ นตัวกิ นแมลงที่เป็ นศัตรู พืช”จาก
ค. ล่าเหยือ่
ข้อความนกเป็ นอะไร
ง. พึ่งพาอาศัยกัน /
ก. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีปีก
ข. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่น่ารัก
ค. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็ นอาหาร/
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ง. นกเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีประโยชน์
40. ในสถานที่ แห่ งหนึ่ งมี อตั ราการระเหย
35. สิ่ งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
ของน้ ามากกว่าอัตราการกลัน่ ตัวของน้ า
กับผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 คือข้อใด
ที่แห่งนี้ควรจะเป็ นข้อใด
ก. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 2
ก. ท้องทะเลและมหาสมุทร
ข. ผูบ้ ริ โภคอันดับ 3
ข. ชายฝั่งทะเล
ค. ผูย้ อ่ ยอินทรี สาร
ค. ที่ราบลุ่ม
ง. ผูผ้ ลิต/
ง. ที่แห้งแล้ง/
36. สิ่ งมีชีวิตที่ยอ่ ยอินทรี สารคือข้อใด
การเปลีย่ นแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
ก. ราและแบคทีเรี ย/
41. วัฏจักรที่มีการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับ
ข. ทาก
การหมุนเวียนของพลังงานคือข้อใด
ค. ปูนา
ก. วัฏจักรไนโตรเจน
ง. หนู
ข. วัฏจักรคาร์บอน/
37. หนูวฏั จักรของสารที่มีเหลือเฟื อและไม่
ค. วัฏจักรแคลเซียม
ขาดแคลนคือข้อใด
ง. วัฏจักรน้ า
ก. วัฏจักรคาร์บอน/
42. แคลเซียมมีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตในด้านใด
ข. วัฏจักรแคลเซียม
ก. เป็ นส่ ว นประกอบที่ แ ข็ง แรงของ
ค. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ร่ างกายคือกระดูกและฟัน
ง. วัฏจักรกามะถัน
ข. ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
38. ข้อ ใดมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ วัฏ จัก ร
ค. ช่วยในการหดตัวของเซลล์
ของน้ าน้อยที่สุด
กล้ามเนื้อ
ก. การคายน้ าของพืช
ง. ถูกทุกข้อ/
ข. การหายใจ
43. ข้อที่แสดงวัฏจักรของแคลเซียมคือข้อใด
ค. การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ก. แคลเซี ยมจากดิ น สัตว์ ผูย้ ่อย
ง. การสังเคราะห์ดว้ ยโปรตีน/
สลาย กลับสู่ดิน
39. วัฏจักรที่มีพ้ืนดินเป็ นแหล่งรองรับและ
ข. แคลเซี ย มจากดิ น พื ช สั ต ว์
สารองคือวัฏจักรของข้อใด
ผูย้ อ่ ยสลาย กลับสู่ดิน/
ก. วัฏจักรไนโตรเจน
ค. แคลเซียมจากน้ า พืช สัตว์ ผู ้
ข. วัฏจักรคาร์บอน
ย่อยสลาย กลับสู่น้ า
ค. วัฏจักรแคลเซียม/
ง. แคลเซี ยมจากน้ า สัตว์ ผูย้ ่อย
ง. วัฏจักรออกซิเจน
สลาย กลับสู่น้ า
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44. วัฎจักรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมากคือ
ก. 5
ข้อใด
ข. 10/
ก. วัฏจักรคาร์บอนและวัฏจักรไนโตรเจน
ค. 15
ข. วัฏจักรคาร์บอนและวัฏจักรน้ า/
ง. 20
ค. วัฏจักรน้ าและวัฏจักรไนโตรเจน
49. สิ่ ง ที่ น่ า จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร
ง. วัฏจักรไนโตรเจนและวัฏจักรแคลเซียม
เปลี่ยนแปลงแบบแทนที่นอ้ ยที่สุดคืออะไร
45. พืชนาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็ น
ก. ความชื้นของบรรยากาศ
พลังงานเคมีหรื อพลังงานศักย์เก็บไว้ในโมเลกุล
ข. แสงสว่าง
ของอาหารโดยขบวนการใด
ค. อุหหภูมิ
ก. คายน้ า
ง. ความกดดัน/
ข. หายใจ
50. ในกรหี ที่เกิ ดน้ าท่วมทาให้พืชต่างๆที่
ค. ถ่ายทอดพลังงาน
เจริ ญ อยู่ต ายไปแล้ว เมื่ อ น้ า ลดท าให้
ง. สังเคราะห์ดว้ ยแสง/
เ กิ ด มี พื ช ช นิ ด ใ ห ม่ ขึ้ น ม า แ ท น ที่
46.พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ที่ ส่ อ งลงมายัง ผิ ว โลก
เนื่องจาก
สิ่ งมีชีวิตจะใช้เพียงเล็กน้อย ส่ วนใหญ่จะสะท้อน
ก. ความเข้มของแสงเปลี่ยนไป
คืนสู่บรรยากาศในรู ปของอะไร
ข. ความเป็ นกรดด่างของดินเปลี่ยนไป/
ก. พลังงานแสง
ค. อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืช
ข. พลังงานศักย์
ชนิดแรก
ค. พลังงานจลน์
ง. ความชื้ นและอุหหภูมิของอาการ
ง. ความร้อน/
เปลี่ยนไป
47. พืชสามารถสร้างอาหารที่ให้พลังงานแก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งมีชีวิต พลังงานที่มีอยู่ในโมเลกุลของ
51. การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ข้ ึนอยู่กบั
สารอาหารนั้นมาจากสิ่ งใด
สิ่ งใดน้อยที่สุด
ก. แร่ ธาตุในดิน
ก. การเกิดน้ าท่วมใหญ่
ข. CO2
ข. การเกิดไฟไหม้
ค. แสงจากดวงอาทิตย์/
ค. การทาไร่ เลื่อนลอย
ง. น้ า
ง. ความเข้มของแสงสว่างและเวลาที่
48. ปริ มาหอาหารที่ถ่ายทอดไปยังสิ่ งมีชีวิต
ได้รับแสง/
แต่ ล ะชนิ ด ในห่ ว งโซ่ อ าหารประมาห
ร้อยละเท่าใด
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52. ป่ าสงวนหลายแห่ ง ทางภาคอี ส านถู ก
โค่ น ท าลายลงเป็ นจ านวนมากถ้า หาก
ปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติจะเกิดการ
แทนที่ได้หลายแบบด้วยกันยกเว้ นข้อใด
ก. ทดแทนแบบเป็ นทุ่งหญ้า
ข. ทดแทนแบบเป็ นป่ าโปร่ ง
ค. ทดแทนแบบเป็ นป่ าจาก/
ง. ทดแทนแบบเป็ นป่ าพลัดใบ
53. ป่ าทางภาคเหนือของไทยถูกทาลายและ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ ึนพืช
จาพวกใดต่อไปนี้ที่ไม่มีโอกาสเจริ ญได้
ก. ไม้ลม้ ลุก
ข. หญ้า
ค. โกงกาง/
ง. ไม้เถา
54. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของโพรโทซัว
ในขวดที่ มี น้ าต้ม ฟางที่ เ จริ ญต่ อ จาก
แบคทีเรี ยคือข้อใด
ก. โพรโทซัวที่มีแส้กินพวกแบคทีเรี ย/
ข. โพรโทซั ว ที่ มี ข นซี เ ลี ย กิ น สารที่
แบคทีเรี ยปล่อยออกมา
ค. อมีบาซึ่งเจริ ญได้ดีในสภาพกรดสูง
ง. โพรโทซัวหลายชนิดอยูป่ นกัน
55. ส ภ า พ ส า คั ญ ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในขวดเลี้ยงโพรโท
ซัว คือข้อใด
ก. สภาพความเป็ นกรดด่างของน้ าเลี้ยง/
ข. สภาพของแสงสว่างที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ค. สภาพของอุหหภูมิที่ขวดเลี้ยงได้รับ
ง. ปริ มาหของน้ าเลี้ยงที่มีอยูใ่ นขวดเลี้ยง

56. การผันแปรจานวนของประชากรขึ้นอยู่
กับอะไร
ก. อัตราการเกิด อัตราการตาย
ข. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตรา
การเจ็บป่ วย อัตราการย้าย
ค. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตรา
การย้ายเข้า อัตราการย้ายออก/
ง. อัตราการเกิด อัตราการแก่ อัตรา
การตาย อัตราการเจ็บป่ วย
57. ปัจจัยที่มีผลในทางการเพิ่มประชากรคือ
ปัจจัยในข้อใด
ก. อัตราการเกิด อัตราการย้าย
ข. อัต ราการย้า ย อัต ราการบรรลุ นิ ติ
ภาวะ
ค. อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า/
ง. อัต ราการเกิ ด อัต ราการย้า ยและ
อัตราการบรรลุนิติภาวะ
58. การที่ มี ค วามหนาแน่ น ของประชากร
สูงขึ้นแสดงว่าอย่างไร
ก. มีอตั ราการเกิดสูง อัตราการตายต่า
ข. มีอตั ราการย้ายเข้าสู ง อัตราการย้าย
ออกต่า
ค. อัตราการเกิดและย้ายเข้าสูงมาก
ง. อัต ราการเกิ ด และย้า ยเข้า สู ง กว่ า
อัตราการตายและย้ายออก/
59. จากการสารวจพบว่าประชากรในระยะ
สื บพันธุ์มีจานวนสู งมากกว่าประชากร
ในระยะก่อนและหลังสื บพันธุ์ แสดงว่า
ในอนาคตประชากรจะเป็ นอย่างไร
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ก. จ านวนประชากรจะเพิ่ ม อย่ า งมาก
เพราะมีประชากรระยะสื บพันธุ์มาก
ข. จ านวนประชากรจะเพิ่ ม เพราะมี
ประชากรระยะหลังสื บพันธุ์นอ้ ย
ค. จ านวนประชากรจะลดเพราะมี
ประชากรในระยะก่อนสื บพันธุ์นอ้ ย/
ง. ยั ง สรุ ปไม่ ไ ด้ แ ต่ มี แนวโน้ ม เพิ่ ม
มากกว่าลด
60. ลักษหะใดของน้ าที่จดั ว่าเป็ นน้ าเสี ย
ก. น้ าขุ่นมีตะกอนดิน
ข. น้ ามีสีเขียวเนื่องจากตะไคร่ น้ า
ค. มี อิ น ทรี สารเจื อ ปนท าให้ มี ก ลิ่ น
เหม็น/
ง. มีใบไม้ทบั ถมกันอยูก่ น้ บ่อ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้ อม

61. การวั ด ความเน่ าเสี ยของน้ าเราวั ด
ปริ มาหของสิ่ งใด
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข. แก๊สออกซิเจน/
ค. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ง. อินทรี ยสารในน้ า
62. น้ า เ สี ย มั ก มี สี ด า แ ล ะ ก ลิ่ น เ ห ม็ น
เนื่องมาจากข้อใด
ก. เกิดแก๊ส H2S และทาปฏิกิริยากับ
โลหะหนักในน้ า/
ข. เกิดแก๊ส SO2 และทาปฏิกิริยากับ
โลหะหนักในน้ า

ค. เกิดแก๊ส H2S และทาปฏิกิริยากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
ง. เกิดแก๊ส SO2 และทาปฏิกิริยากับ
สารอินทรี ยใ์ นน้ า
63. แม่น้ าแม่กลองเกิดมลพิษน้ าเสี ยมีสาเหตุ
มาจากข้อใด
ก. สิ่ งสกปรกจากอาคารบ้านเรื อน
ข. สิ่ งสกปรกจากการเกษตรกรรม
ค. สิ่ งสกปรกจากโรงงานน้ าตาล/
ง. สิ่ งสกปรกจากกลัน่ น้ ามัน
64. โรคมิ น ามาตะที่ เ กิ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น
เกิดจากสารในข้อใด
ก. ปรอท/
ข. ตะกัว่
ค. แคดเมียม
ง. ทองแดง
65. การวัดหาค่า BOD ใช้เวลาและอุหหภูมิ
เท่าใดเป็ นมาตรฐาน
ก. 5 วันที่อุหหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ข. 10 วันที่อุหหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ค. 5 วันที่อุหหภูมิ 20 องศาเซลเซียส/
ง. 10 วันที่อุหหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
66. ข่าวในหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับมลพิษทาง
น้ าเกิดจากโรงงานชนิดใดมากที่สุด
ก. โรงงานสุ ราปล่อยน้ าเสี ย
ข. โรงงานน้ าตาลปล่อยน้ าเสี ย/
ค. โรงงานฆ่าสัตว์ปล่อยน้ าเสี ย
ง. โรงงานทาน้ าปลาปล่อยน้ าเสี ย
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67. โดยทัว่ ไปสาเหตุที่ทาให้เกิดมลพิษทาง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ปั ญ ห า จ า ก
อากาศมักมี ผลทาให้เกิ ดมลพิษทางน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ด้ว ยข้อ ใดที่ เ ป็ นมลพิ ษ ทางอากาศที่
71. เ ข า ส า ม ร้ อ ย ย อ ด ที่ จั ง ห วั ด
เกิดผลกระทบกับน้ าน้อยที่สุด
ประจวบคีรีขนั ธ์จดั เป็ นอะไร
ก. โรงงานอุตสาหกรรม
ก. วนอุทยาน
ข. ท่อไอเสี ยรถยนต์/
ข. อุทยานแห่งชาติ/
ค. ของเสี ยจากอาคารบ้านเรื อน
ค. สวนพฤกษศาสตร์
ง. สารเคมีจากการเกษตร
ง. ป่ าสงวนแห่งชาติ
68. การที่โลหะถูกกรดกัดกร่ อนและได้รับ
72. ลั ก ษหะสถานที่ สาธารหะที่ มั ก มี
ความเสี ยหายมีสาเหตุเนื่ องมาจากแก๊ส
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์คือข้อใด
ในข้อใด
ก. วนอุทยาน
ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
ข. สวนพฤกษศาสตร์
ข. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์/
ค. สวนรุ กขชาติ/
ค. แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
ง. อุทยานแห่งชาติ
ง. แก๊สไฮโดรคาร์บอน
73. สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธ์ไปแล้วคือสั ตว์
69. ในสภาพจราจรคั บ คั่ ง มั ก มี ปั ญหา
ชนิดใด
เกี่ ยวกับมลพิษของอากาศซึ่ งน่ าจะเกิ ด
ก. ละมัง่
จากข้อใด
ข. สมัน/
ก. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ค. เลียงผา
ข. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์/
ง. กวางผา
ค. แก๊สไฮโดรคาร์บอน
74. คาร์ บ อนมอนอกไซด์เ ป็ นพิ ษ ต่ อ สั ต ว์
ง. แก๊สไนโตรเจนออกไซด์
เพราะเหตุใด
70. ข้อใดเป็ นต้นเหตุที่ทาให้เกิดมลพิษ
ก. ป้ องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงไหลไป
ก. คนที่ลกั ลอบตัดไม้ทาลายป่ า
ตามเส้นเลือด
ข. คนที่ผลิตและขายอาหารผสมสี
ข. จับแน่นกับฮีโมโกลบินทาให้ได้รับ
ค. คนที่ ข ั บ ขี่ จ ั ก รยานยนต์ แ ล้ ว เร่ ง
ออกซิเจนน้อย
เครื่ องเสี ยงดังมาก
ค. ทาให้น้ าเลือดเสื่ อมคุหภาพ/
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา/
ง. ไปกระตุน้ ศูนย์ควบคุมการหายใจ
ในสมอง
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75. การแก้ไขมลภาวะต่างๆ เราควรเน้นข้อ จากตารางจงตอบคาถามข้อ 79 - 80
ที่ โรงงาน pH องศา BOD COD
ใดมากที่สุด
C
ก. ออกกฎหมายควบคุมอย่างเคร่ งครัด
7
58 61250 76876
ข. ปลู ก ฝั งให้ ป ระชาชนมองเห็ น 1 สุ รา
2 ฆ่าสัตว์ 1540 2580
ความสาคัญของสภาวะแวดล้อม/
3
ทา
4.8
8248 8593
ค. ปลูกต้นไม้มากๆ
ก๋ วยเตี๋ย
ง. ควบคุมจานวนประชากร
ว
76. “การสงวนป่ าเป็ นการอนุรักษ์ธรรมชาติ 4 ปลาป่ น 7
46 14705 244652
ที่ ย่ิ ง ใหญ่ ” ดัง นั้น การอนุ รั ก ษ์ป่ าจึ ง มี
0
5 กระดาษ 11.1
667
1817
ความสาคัญตามข้อใดมากที่สุด
79. ข้อใดมีค่า BOD ต่าที่สุด
ก. เพราะเป็ นต้นน้ าลาธาร
ก. 2
ข. เป็ นที่อาศัยของสัตว์ป่า
ข. 3
ค. เพราะเป็ นแหล่งให้อากาศบริ สุทธิ์
ค. 4
ง. เพราะช่วยป้ องกันภัยธรรมชาติ/
ง. 5/
77. ข้อ ใดมี ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ต่ อ การ
80. โรงงานใดมีปัญหาด้านน้ าเสี ยมากที่สุด
อนุรักษ์น้ า
ก. 1
ก. ใช้น้ าอย่างประหยัดที่สุด
ข. 3
ข. ใช้น้ าอย่างคุม้ ค่าที่สุด
ค. 4/
ค. ป้ องกันการเกิดมลภาวะของน้ า/
ง. 5
ง. รักษาแหล่งต้นน้ าไว้
78. ข้อ ใดเป็ นผลที่ เ กิ ด จากการเสี ย สมดุ ล
ธรรมชาติ
ก. มีแมลงวันมากในฤดูร้อน
ข. ถิ่นที่มีอากาศชื้นมักเป็ นโรคปอด
ค. แมลงระบาดกัดกินพืชผลในไร่ /
ง. มีคนเกิดมากแต่ตายน้อย

ภาคผนวก จ
- ตารางการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อขั้นเดี่ยว
- ตารางการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อในหลักสูตรในขั้นกลุ่มเล็ก
- ตารางการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อในหลักสูตรในขั้นสนาม
- ตารางผลการประเมินด้านผลงาน
- ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการปฏิบตั ิงาน
- ตารางผลการประเมินความสามารถด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตารางความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
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ตารางที่ 34 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อในหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นเดี่ยว
คะแนนแบบทดสอบ

นักเรียน

1
2
3


S.D.

รวม
คะแนน
หลังเรียน
40 คะแนน

แผนที่ แผนที่ แผนที่
1
2
3
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน

แผนที่
4
10
คะแนน

7

8

8

5

4

4

4

48

36

7

8

8

4

4

4

4

46

32

6

7

7

3

3

3

3

39

27

6.67
0.58

7.67
0.58

7.67
0.58
รวม

4.00
1.00

3.67
0.58

3.67
0.58

3.67
0.58

133

95

Σx =133

ΣF = 95

8
7
7
7.33
0.58

แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่
5
6
7
8
5
5
5
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

รวม
คะแนน
ระหว่ าง
เรียน 60
คะแนน

Σx = 133, ΣF = 95, E1 = 73.89 , E2 = 79.17
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ตารางที่ 35 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อในหลักสูตรในขั้นกลุ่มเล็ก
นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบ

แผนที่
1

แผนที่
2

แผนที่
3

แผนที่
4

แผนที่
5

แผนที่
6

แผนที่
7

แผนที่
8

รวม
คะแนน
ระหว่ าง
เรียน 60
คะแนน

รวม
คะแนน
หลังเรียน
40 คะแนน

10
10
10
10
5
5
5
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

1

8

7

8

8

5

4

4

4

48

36

2

7

7

8

8

4

4

4

4

46

32

3

7

6

7

7

3

3

3

3

39

27

4

9

8

9

8

5

5

5

4

53

36

5

8

7

8

8

4

5

4

5

49

35

6

7

6

7

7

3

4

3

3

40

32

7

8

8

8

8

4

4

4

4

48

38

8

8

7

8

7

4

4

4

4

46

35

9

6

6

7

7

3

3

3

3

38

31



7.56

6.89

7.78

7.56

3.89

4.00

3.78

3.78

407

302

S.D.

0.88

0.78

0.67

0.53

0.78

0.71

0.67

0.67
Σx
=407

ΣF =302

รวม
Σx = 407, ΣF = 302, E1 = 75.37, E2 = 83.89
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ตารางที่ 36 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อในหลักสูตรในขั้นสนามกับนักเรี ยนทั้ง 14 คน
นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบ

10

10

10

10

5

5

5

5

รวม
คะแนน
ระหว่ าง
เรียน 60
คะแนน

1

8

9

9

9

5

5

5

5

55

36

2

8

8

8

8

4

4

4

4

48

32

3

7

7

7

7

4

4

4

4

44

27

4

9

8

9

8

5

5

5

4

53

36

5

8

7

8

8

4

5

4

5

49

35

6

7

7

7

7

4

4

4

4

44

32

7

8

9

8

9

4

5

5

5

53

38

8

8

9

8

8

4

4

4

4

49

35

9

7

7

7

7

4

4

4

4

44

31

10

9

8

9

9

5

5

5

4

54

38

11

8

7

8

8

4

5

4

5

49

36

12

7

8

8

7

4

5

5

5

49

33

13

9

8

9

9

5

4

5

4

53

35

14

8

7

8

7

4

5

4

4

47

36



7.93

7.79

8.07

7.93

4.29

4.57

4.43

4.36

691

480

S.D .

0.73

0.80

0.73

0.83

0.47

0.51

0.51

0.50
Σx =691

ΣF = 480

แผนที1่ แผนที2่

แผนที3่ แผนที4่ แผนที5่ แผนที6่ แผนที7่ แผนที8่

รวม

Σ x = 691, Σ F = 480, E1 = 82.26, E2 = 85.72

รวม
คะแนน
หลังเรียน
40
คะแนน
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ตารางที่ 37 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา

1
2

3
2

1
2

2
2

2
2

1
2

2
2

1
1

2
2

รวม
คะแนน
40
คะแนน
14
15

3

1

2

1

1

2

1

2

1

11

4

2

3

1

2

3

1

2

1

15

5

2

2

1

2

2

1

1

2

13

6

3

1

1

2

1

1

1

1

11

7

2

2

2

1

2

2

2

2

15

8

1

1

2

2

1

2

1

1

11

9

2

2

3

1

2

2

2

2

16

10

1

1

2

2

1

2

1

1

11

11

2

2

1

1

2

1

2

2

13

12

2

2

2

2

2

2

1

1

14

13

2

3

1

1

2

1

2

2

14

14

1

1

2

1

1

2

2

1

11

รวม

26

25

23

22

24

22

21

21

184



1.86

1.79

1.64

1.57

1.71

1.57

1.50

1.50

1.64

S.D.

0.66

0.70

0.63

0.51

0.61

0.51

0.52

0.52

0.58

ร้อยละ

37.14

35.71

32.86

31.43

34.29

31.43

30.00

30.00

32.86

นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบก่ อนเรียน
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
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ตารางที่ 38 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน
4
4
4
5

1

แผนที่ 1
5คะแนน
4

แผนที่ 2
5คะแนน
5

2

3

4

4

5

4

3

3

3

3

3

4

4

5

4

5

4

4

6

4

7

รวมคะแนน
40 คะแนน

แผนที่ 7
5คะแนน
5

แผนที่ 8
5คะแนน
5

4

4

4

32

3

4

4

4

27

4

5

5

5

4

36

4

4

4

5

5

5

35

4

4

4

4

4

4

4

32

4

4

5

5

5

5

5

5

38

8

4

4

5

5

5

4

4

4

35

9

4

4

4

3

4

4

4

4

31

10

5

5

5

5

4

5

5

4

38

11

4

5

5

5

4

4

4

5

36

12

4

3

4

3

4

5

5

5

33

13

5

4

4

4

5

4

5

4

35

14

4

4

5

5

5

5

4

4

36

รวม

56

58

60

59

60

63

63

61

480



4.00

4.14

4.29

4.21

4.29

4.50

4.50

4.36

4.29

S.D.

0.55

0.66

0.61

0.80

0.61

0.52

0.52

0.50

0.60

ร้อยละ

80.00

82.86

85.71

84.29

85.71

90.00

90.00

87.14

85.72

36
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์ (4)

วิธีการ
นาเสนอ
(4)

การยอมรับ
ผลงาน
(4)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1
2

3

3

3

3

4

16

4

3

4

4

4

19

ดีมาก
ดีมาก

3

3

3

3

3

3

15

ดี

4

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

5

3

3

3

3

3

15

ดี

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

8

3

2

3

4

4

16

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

3

2

3

3

14

ดี

11

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

12

3

4

3

2

4

16

ดีมาก

13

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

14

3

3

4

4

3

17

ดีมาก

รวม

48

44

47

46

51
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3.43

3.14

3.36

3.29

3.64

3.37

S.D.

0.51

0.53

0.63

0.61

0.50

0.56

ร้อยละ

85.71

78.57

83.93

82.14

91.07

84.29

ลาดับที่

2

5

3

4

1

นักเรียน

456
ตารางที่ 40 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ
ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

1

3

3

3

3

4

16

ดีมาก

2

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

3

3

3

3

3

3

15

ดี

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

3

3

3

3

15

ดี

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

3

4

3

3

16

ดีมาก

11

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

12

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

13

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

14

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

รวม

45

46

49

48

52
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S.D.

3.21

3.29

3.50

3.43

3.71

3.43

0.43

0.47

0.52

0.51

0.47

0.48

ร้ อยละ

80.36

82.14

87.50

85.71

92.86

85.71

ลาดับที่

5

4

2

3

1

457
ตารางที่ 41 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

2

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

3

3

3

3

3

3

15

ดี

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

3

3

3

3

15

ดี

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

3

4

3

3

16

ดีมาก

11

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

12

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

13

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

14

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

รวม

46

46

50

48

51
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S.D.

3.29

3.29

3.57

3.43

3.64

3.44

0.47

0.47

0.51

0.51

0.50

0.49

ร้ อยละ

82.14

82.14

89.29

85.71

91.07

86.07

ลาดับที่

4

4

2

3

1

458
ตารางที่ 42 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

4

3

3

3

3

16

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

11

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

12

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

13

3

4

3

3

4

17

ดีมาก

14

3

3

4

4

4

18

ดีมาก

รวม

47

47

49

49

53

245



3.36

3.36

3.50

3.50

3.79

3.50

S.D.

0.50

0.50

0.52

0.52

0.43

0.49

ร้ อยละ

83.93

83.93

87.50

87.50

94.64

87.50

ลาดับที่

4

4

2

2

1

459
ตารางที่ 43 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

3

3

4

17

ดีมาก

2

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

4

3

3

3

3

16

ดีมาก

6

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

3

4

3

3

4

17

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

11

4

3

3

4

3

17

ดีมาก

12

3

4

3

3

4

17

ดีมาก

13

3

4

3

3

3

16

ดีมาก

14

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

รวม

46

47

47

46

51

237



3.29

3.36

3.36

3.29

3.64

3.39

S.D.

0.47

0.50

0.50

0.47

0.50

0.49

ร้ อยละ

82.14

83.93

83.93

82.14

91.07

84.64

ลาดับที่

4

2

2

4

1

460
ตารางที่ 44 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

3

3

4

17

ดีมาก

2

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

5

4

3

3

3

4

17

ดีมาก

6

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

3

4

3

3

4

17

ดีมาก

9

3

4

3

3

4

17

ดีมาก

10

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

11

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

12

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

13

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

14

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

รวม

44

47

47

47

53
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3.14

3.36

3.36

3.36

3.79

3.40

S.D.

0.36

0.50

0.50

0.50

0.43

0.46

ร้ อยละ

78.57

83.93

83.93

83.93

94.64

85.00

ลาดับที่

5

2

2

2

1

461
ตารางที่ 45 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

2

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

6

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

7

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

8

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

9

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

10

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

11

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

12

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

13

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

14

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

รวม

47

46

49

50

55
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3.36

3.29

3.50

3.57

3.93

3.53

S.D.

0.50

0.47

0.52

0.51

0.27

0.45

ร้ อยละ

83.93

82.14

87.50

89.29

98.21

88.21

ลาดับที่

4

5

3

2

1

462
ตารางที่ 46 ผลการประเมินด้านการผลิตผลงานของนักเรี ยน เรื่ อง การใช้ประโยชน์และปั ญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

นักเรียน

ความถูกต้ อง
ของเนือ้ หา
(4 คะแนน)

ความคิดรวบ
ยอดหรือผัง
มโนทัศน์
(4 คะแนน)

วิธีการ
นาเสนอ
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ผลงาน
(4 คะแนน)

การนาไปใช้
ประโยชน์ ฯ
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

2

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

3

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

4

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

5

4

3

3

4

4

18

ดีมาก

6

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

7

3

4

4

4

4

19

ดีมาก

8

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

9

3

4

3

4

4

18

ดีมาก

10

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

11

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

12

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

13

3

3

3

4

4

17

ดีมาก

14

4

3

4

4

3

18

ดีมาก

รวม

47

47

49

50

55

248



3.36

3.36

3.50

3.57

3.93

3.54

S.D.

0.50

0.50

0.52

0.51

0.27

0.46

ร้ อยละ

83.93

83.93

87.50

89.29

98.21

88.57

ลาดับที่

4

4

3

2

1

463
ตารางที่ 47 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
นักเรียน

การใช้เครื่ องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุ
และผล
(4 คะแนน)

การเก็บรักษา
อุปกรณ์
(4 คะแนน)

เวลาที่ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

3

3

3

12

ดี

2

4

3

4

4

15

ดีมาก

3

3

3

3

3

12

ดี

4

4

4

4

3

15

ดีมาก

5

3

3

4

4

14

ดีมาก

6

4

3

4

3

14

ดีมาก

7

3

4

3

4

14

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

4

4

15

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

3

3

4

3

13

ดีมาก

12

4

3

4

3

14

ดีมาก

13

3

4

3

4

14

ดีมาก

14

3

4

4

3

14

ดีมาก

รวม

46

49

52

47

194



3.29

3.50

3.71

3.36

3.46

S.D.

0.47

0.52

0.47

0.50

0.24

ร้ อยละ

82.14

87.50

92.86

83.93

86.61

ลาดับที่

4

2

1

3

464
ตารางที่ 48 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ

นักเรี ยน

การใช้เครื่ องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุ
และผล
(4 คะแนน)

การเก็บรักษา
อุปกรณ์
(4 คะแนน)

เวลาที่ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

14

ดีมาก

2

4

3

3

4

14

ดีมาก

3

3

3

4

3

13

ดีมาก

4

4

4

3

3

14

ดีมาก

5

4

3

4

4

15

ดีมาก

6

4

3

4

3

14

ดีมาก

7

3

4

3

4

14

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

3

4

3

14

ดีมาก

12

4

3

4

3

14

ดีมาก

13

3

4

3

4

14

ดีมาก

14

3

3

4

3

13

ดีมาก

รวม

49

48

51

47

195



3.50

3.43

3.64

3.36

3.48

S.D.

0.52

0.51

0.50

0.50

0.51

ร้ อยละ

87.50

85.71

91.07

83.93

87.05

ลาดับที่

2

3

1

4

465
ตารางที่ 49 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ในระบบนิเวศ
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง
มีเหตุ
และผล
(4 คะแนน)

การเก็บรักษา
อุปกรณ์
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

4

4

3

14

ดีมาก

2

4

3

4

4

15

ดีมาก

3

3

4

4

3

14

ดีมาก

4

4

4

3

4

15

ดีมาก

5

4

3

4

4

15

ดีมาก

6

4

3

4

3

14

ดีมาก

7

3

4

3

4

14

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

3

4

3

14

ดีมาก

12

4

3

4

3

14

ดีมาก

13

3

4

3

4

14

ดีมาก

14

3

3

4

3

13

ดีมาก

รวม

48

50

52

48

198



3.43

3.57

3.71

3.43

3.54

S.D.

0.51

0.51

0.47

0.51

0.50

ร้ อยละ

85.71

89.29

92.86

85.71

88.39

ลาดับที่

3

2

1

3

466
ตารางที่ 50 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง . การเก็บรักษา
มีเหตุ
อุปกรณ์
และผล
(4 คะแนน)
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

3

4

3

13

ดีมาก

2

4

3

3

4

14

ดีมาก

3

3

4

4

3

14

ดีมาก

4

4

3

3

4

14

ดีมาก

5

4

3

4

3

14

ดีมาก

6

4

3

4

3

14

ดีมาก

7

3

4

3

4

14

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

3

4

3

14

ดีมาก

12

4

3

4

3

14

ดีมาก

13

3

4

3

4

14

ดีมาก

14

3

3

4

3

13

ดีมาก

รวม

48

48

51

47

194



3.43

3.43

3.64

3.36

3.46

S.D.

0.51

0.51

0.50

0.50

0.51

ร้ อยละ

85.71

85.71

91.07

83.93

86.61

ลาดับที่

2

2

1

4

467
ตารางที่ 51 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวิต
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง . การเก็บรักษา
มีเหตุ
อุปกรณ์
และผล
(4 คะแนน)
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

14

ดีมาก

2

4

3

3

4

14

ดีมาก

3

3

4

4

3

14

ดีมาก

4

4

3

3

4

14

ดีมาก

5

4

3

4

3

14

ดีมาก

6

4

3

4

3

14

ดีมาก

7

3

4

3

4

14

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

3

4

3

14

ดีมาก

12

4

3

4

3

14

ดีมาก

13

4

4

3

4

15

ดีมาก

14

4

3

4

3

14

ดีมาก

รวม

51

48

51

47

197



3.64

3.43

3.64

3.36

3.52

S.D.

0.50

0.51

0.50

0.50

0.50

ร้ อยละ

91.07

85.71

91.07

83.93

87.95

ลาดับที่

1

3

1

4

468
ตารางที่ 52 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง . การเก็บรักษา
มีเหตุ
อุปกรณ์
และผล
(4 คะแนน)
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

4

4

3

15

ดีมาก

2

4

3

3

4

14

ดีมาก

3

3

4

4

3

14

ดีมาก

4

4

4

4

4

16

ดีมาก

5

4

3

4

3

14

ดีมาก

6

4

4

4

3

15

ดีมาก

7

3

4

4

4

15

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

3

4

3

14

ดีมาก

12

4

4

4

3

15

ดีมาก

13

4

4

4

4

16

ดีมาก

14

4

3

4

3

14

ดีมาก

รวม

51

52

54

47

204



3.64

3.71

3.86

3.36

3.64

S.D.

0.50

0.47

0.36

0.50

0.46

ร้ อยละ

91.07

92.86

96.43

83.93

91.07

ลาดับที่

3

2

1

4

469
ตารางที่ 53 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง . การเก็บรักษา
มีเหตุ
อุปกรณ์
และผล
(4 คะแนน)
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

4

4

3

15

ดีมาก

2

4

3

4

4

15

ดีมาก

3

3

4

4

3

14

ดีมาก

4

4

4

4

4

16

ดีมาก

5

4

3

4

3

14

ดีมาก

6

4

4

4

3

15

ดีมาก

7

3

4

4

4

15

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

4

4

4

16

ดีมาก

12

4

4

4

3

15

ดีมาก

13

4

4

4

4

16

ดีมาก

14

4

3

4

3

14

ดีมาก

รวม

51

53

55

48

207



3.64

3.79

3.93

3.43

3.70

S.D.

0.50

0.43

0.27

0.51

0.43

ร้ อยละ

91.07

94.64

98.21

85.71

92.41

ลาดับที่

3

2

1

4

470
ตารางที่ 54 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การใช้ประโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

การใช้ เครื่องมือ
(4 คะแนน)

การแก้ ปัญหาอย่าง . การเก็บรักษา
มีเหตุ
อุปกรณ์
และผล
(4 คะแนน)
(4 คะแนน)

เวลาที่
ปฏิบตั ิการ
ทดลอง
(4 คะแนน)

รวม
16
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

4

4

3

15

ดีมาก

2

4

3

4

4

15

ดีมาก

3

3

4

4

4

15

ดีมาก

4

4

3

4

4

15

ดีมาก

5

4

3

4

3

14

ดีมาก

6

4

4

4

3

15

ดีมาก

7

3

4

4

4

15

ดีมาก

8

3

4

4

3

14

ดีมาก

9

3

4

3

4

14

ดีมาก

10

3

4

4

3

14

ดีมาก

11

4

4

4

4

16

ดีมาก

12

3

3

4

3

13

ดีมาก

13

4

4

4

4

16

ดีมาก

14

4

3

4

3

14

ดีมาก

รวม

50

51

55

49

205



3.57

3.64

3.93

3.50

3.66

S.D.

0.51

0.50

0.27

0.52

0.45

ร้ อยละ

89.29

91.07

98.21

87.50

91.52

ลาดับที่

3

2

1

4

471
ตารางที่ 55 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ความหลากหลาย
ในระบบนิเวศ
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ
(4 คะแนน)

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

3

3

3

4

16

ดีมาก

2

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

3

3

3

3

3

3

15

ดี

4

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

5

3

3

3

3

3

15

ดี

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

3

3

4

16

ดีมาก

8

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

9

3

3

3

3

3

15

ดี

10

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

11

3

3

4

3

3

16

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

14

3

3

3

4

3

16

ดีมาก

รวม

49

45

50

45

51

240



3.50

3.21

3.57

3.21

3.64

3.43

S.D.

0.52

0.43

0.51

0.43

0.50

0.48

ร้ อยละ

87.50

80.36

89.29

80.36

91.07

85.71

ลาดับที่

3

4

2

4

1

472
ตารางที่ 56 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง สภาวะแวดล้อม
ทางกายภาพในระบบนิเวศ
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ
(4 คะแนน)

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

3

3

3

4

16

ดีมาก

2

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

3

3

4

16

ดีมาก

8

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

11

3

3

4

3

3

16

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

14

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

รวม

50

48

51

47

51

247



3.57

3.43

3.64

3.36

3.64

3.53

S.D.

0.51

0.51

0.50

0.50

0.50

0.50

ร้ อยละ

89.29

85.71

91.07

83.93

91.07

88.21

ลาดับที่

3

4

1

5

1

473
ตารางที่ 57 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

(4 คะแนน)
1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

8

4

3

4

4

4

19

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

14

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

รวม

52

49

53

47

51

252



3.71

3.50

3.79

3.36

3.64

3.60

S.D.

0.47

0.52

0.43

0.50

0.50

0.48

ร้ อยละ

92.86

87.50

94.64

83.93

91.07

90.00

ลาดับที่

2

4

1

5

3

474
ตารางที่ 58 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ดุลยภาพของระบบ
นิเวศ
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

(4 คะแนน)
1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

8

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

14

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

รวม

51

48

52

45

51

247



3.64

3.43

3.71

3.21

3.64

3.53

S.D.

0.50

0.51

0.47

0.43

0.50

0.48

ร้ อยละ

91.07

85.71

92.86

80.36

91.07

88.21

ลาดับที่

2

4

1

5

2

475
ตารางที่ 59 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ
(4 ะแนน)

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 ะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

2

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

3

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

4

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

8

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

14

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

รวม

49

49

51

45

51

245



3.50

3.50

3.64

3.21

3.64

3.50

S.D.

0.52

0.52

0.50

0.43

0.50

0.49

ร้ อยละ

87.50

87.50

91.07

80.36

91.07

87.50

ลาดับที่

3

3

1

5

1

476
ตารางที่ 60 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

(4 คะแนน)
1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

3

4

4

4

4

3

19

ดีมาก

4

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

8

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

14

3

4

4

4

3

18

ดีมาก

รวม

52

49

53

45

51

250



3.71

3.50

3.79

3.21

3.64

3.57

S.D.

0.47

0.52

0.43

0.43

0.50

0.47

ร้ อยละ

92.86

87.50

94.64

80.36

91.07

89.29

ลาดับที่

2

4

1

5

3

477
ตารางที่ 61 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ
(4 ะแนน)

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

4

3

3

3

4

17

ดีมาก

3

4

4

4

4

3

19

ดีมาก

4

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

8

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

3

4

4

3

4

18

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

14

3

4

4

4

3

18

ดีมาก

รวม

51

49

52

45

51

248



3.64

3.50

3.71

3.21

3.64

3.54

S.D.

0.50

0.52

0.47

0.43

0.50

0.48

ร้ อยละ

91.07

87.50

92.86

80.36

91.07

88.57

ลาดับที่

2

4

1

5

2

478
ตารางที่ 62 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง การใช้ประโยชน์และ
ปั ญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรียน

ให้ ความ
ร่ วมมือ
(4 คะแนน)

การมีเหตุผล
(4 คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่มสร้ าง
สรรค์
(4 คะแนน)

มีความรอบรู้
(4 คะแนน)

มีคุณธรรม
(4 คะแนน)

รวม
20
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

2

4

3

3

3

4

17

ดีมาก

3

4

4

4

4

3

19

ดีมาก

4

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

5

3

4

3

4

3

17

ดีมาก

6

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

7

3

3

4

3

4

17

ดีมาก

8

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

9

4

3

4

3

3

17

ดีมาก

10

4

4

4

3

4

19

ดีมาก

11

3

4

4

3

3

17

ดีมาก

12

4

3

4

3

4

18

ดีมาก

13

4

4

3

3

4

18

ดีมาก

14

3

4

4

4

3

18

ดีมาก

รวม

52

49

52

45

51

249



3.71

3.50

3.71

3.21

3.64

3.56

S.D.

0.47

0.52

0.47

0.43

0.50

0.48

ร้ อยละ

92.86

87.50

92.86

80.36

91.07

88.93

ลาดับที่

1

4

1

5

3

479
ตารางที่ 63 แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนเป็ นร้อยละ
นัก
เรี ยน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ความคิดเห็น
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5

5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5

5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
3
4
4

4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
3
4

3
4
4
4
4
5
4
5
5
4
5
3
4
4

5
85.714
64.286
92.857
78.571
85.714
100.000
92.857
100.000
100.000
92.857
100.000
64.286
57.143
78.571
79.524

ระดับ
4
7.143
28.571
7.143
21.429
14.286

3
7.143

7.143

7.143
21.429 14.286
42.857
21.429
16.234 7.143

ภาคผนวก ฉ
- รายนามผู้ตรวจเครื่องมือ
- หนังสื อขอทดลองเครื่องมือ
- หนังสื อขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

481
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
……………………..

1. นายพะโยม ชิณวงศ์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

2. นางสาวอุณาวรรณ มัน่ ใจ

รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

3. นายศัลยพงศ์ วิชยั ดิษฐ

ประธานสาขาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. นางสาวเพ็ญพร พุม่ กุมาร

ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

5. นายไชยากาล เพชรชัด

ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

482

483

484

485

486
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ
นางอมลวรรณ มีจินดา
ทีอ่ ยู่
17 หมู่ 9 ตาบลบุ่งขี้เหล็ก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา
สถานที่ทางาน โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ตาบลวัดแค
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2552
ปัจจุบนั

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2531

สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ)
สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดสารอด
สาเร็ จชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบางปะกอกวิทยาคม
สาเร็ จปริ ญญาตรี วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ นครปฐม สาขาเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศ
สาเร็ จหลักสู ตรระดับปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการนิ เทศ ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน บัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรจุ เ ข้ารั บราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่ โรงเรี ย นบ้านคลองสิ บสอง
จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2534
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนเหล่านาแกวิทยานุ สรณ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสิ นธุ์
พ.ศ. 2536
อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรี ยนวังรางพิทยาคม อาเภอสู งเนิ น จังหวัด
นครราชสี มา
พ.ศ. 2537
อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาเภอดุสิต
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ช่วยราชการที่โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ
พ.ศ. 2543-2553 ครู ช านาญการ โรงเรี ย นโสตศึ กษาจัง หวัด นครปฐม อ าเภอนครชัย ศรี
จังหวัดนครนครปฐม

