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ค าส าคญั   :  หลกัสูตรสถานศึกษา / ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม / เศรษฐกิจพอเพียง 
 อมลวรรณ  มีจินดา : การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ.   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, รศ.อนงคพ์ร  สมานชาติ 
และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม.  486 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 2) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  3) ทดลองใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน และ             
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ โดยประเมินผลนกัเรียนดา้นผลการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน การน าเสนอ และความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   โรงเรียนโสตศึกษา       
จงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เวลา 24 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ หลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (  )             
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)    
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผูส้อน มีความคิดเห็นสมควรให้จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัอนุรักษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 2) ผลการพฒันาหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรประกอบดว้ย หลกัการ ความส าคญั วิสัยทศัน์ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ค าอธิบายรายวชิา โครงสร้างหลกัสูตร เวลาเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรม และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงมี
เน้ือหาคือ ระบบนิเวศ และ ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน พบว่าหลกัสูตรมีความสอดคลอ้ง 3) ผลทดลองใชห้ลกัสูตรโดยน าหลกัสูตรท่ี
พฒันาแลว้ไปทดลองใช้กบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
จ านวน 14 คน ใชเ้วลา 24 ชัว่โมง   โดยจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ขณะทดลองใชห้ลกัสูตร พบวา่ นกัเรียนมีการร่วมมือกนั
ในกระบวนการกลุ่มสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บแกปั้ญหาไดแ้ละด าเนินการไดต้ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักและใส่ใจต่อ
สภาพแวดลอ้มมากในระดบัดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.26/85.72 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ และ 4) ผลการประเมินผล
และการปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า ด้านผลการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ หลงัการใชห้ลกัสูตรสูงกวา่ก่อนการใชห้ลกัสูตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05  นกัเรียนมีความสามารถในดา้นคุณภาพของผลงาน   ความสามารถในการปฏิบติังาน และความสามารถตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัดีมาก ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร เรียนรู้คู่คุณธรรมอยา่งมี
ความสุข ทั้งยงัสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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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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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง จากท่าน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มาเรียม  นิลพนัธ์ุ ท่ีเป็นทั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอยให้ความช่วยเหลือ   
และเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด จนกระทัง่วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์   รองศาสตราจารยอ์นงค์พร       
สมานชาติ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม เป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูว้ิจยั   ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี ท่ีกรุณา
เป็นประธานในการพิจารณาวิทยานิพนธ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์นิทศัน์  ฝักเจริญผล   ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา แนะน าในส่ิงท่ีดี และแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนกระทัง่ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านท่ีช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
นายพะโยม  ชิญวงศ ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม นางสาวอุณาวรรณ  มัน่ใจ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในดา้นเศรษฐกิจพอเพียง
และนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   อาจารยไ์ชยากาล  เพชรชดั อาจารยเ์พญ็พร พุ่มกุมาร 
ศึกษานิเทศก์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นวิทยาศาสตร์ การวดั
และประเมินผล   และอาจารยศ์ลัยพงศ ์วิชยัดิษฐ ประธานสาขาหลกัสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้นส่ือ   ซ่ึงท าให้
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกท่าน
คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบขอ้สัมภาษณ์ และตอบแบบสอบสอบถาม และขอบใจนักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้คิดเห็นและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรและการนิเทศ’49 โครงการปกติ    
โครงการพิเศษ และโครงการความร่วมมือ ท่ีเป็นก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณแม่นิยม พ่อกิตติ นางสาวดวงฤทยั  อธิราษฎร์กุล และ
ครอบครัวมีจินดาทุกคน ท่ีให้การสนับสนุน เป็นก าลงัใจ โดยเฉพาะนายแผน มีจินดา ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในการท างาน   ผูว้ิจยัหวงัไวว้่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนนกัเรียน  
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ตลอดจนผูส้นใจโดยทัว่ไป    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




