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49253417 :  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
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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 AMOLVAN  MEEJINDA : THE DEVELOPMENT OF SCHOOL BASED CURRICULUM 
ON BIODIVERSITY SUFFICIENCY ECONOMY FOR HEARING IMPAIRED STUDENTS.  THESIS 
ADVISORS : ASST. PROF.MAREAM  NILLAPUN., Ed.D. ASSOC. PROF.ANONGPORN  
SMANCHAT, MS.  and ASST. PROF. CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM. Ed.D.  486 pp. 
 
 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
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 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    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบญั 
 

 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ..................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ .............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ..........................................................................................................................  ญ 
สารบญัแผนภูมิ ........................................................................................................................  ฑ 
บทท่ี  
1 บทน า .......................................................................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ..................................................................................  1 
   กรอบแนวคิดในการวิจยั ..........................................................................................................  6 
   วตัถุประสงคข์องการวิจยั ........................................................................................................  14 
   ค าถามของการวิจยั ...................................................................................................................  14 
   สมมติฐานของการวิจยั ............................................................................................................  15 
   ขอบเขตของการวิจยั ................................................................................................................  15 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะ .....................................................................................................................  16 

2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง .............................................................................................................  18 
  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   วิทยาศาสตร์ .............................................................................................................................  18 
  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .............................................................................................  22 
  การพฒันาหลกัสูตร .................................................................................................................  36 
  หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ..........................................................................................  64 
  หลกัสูตรและการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ .....................................................  68 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................................................................  76 
   งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร .............................................................................  76 
   งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพยีง ................................................................  80 
   งานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ............................................................................  83 
   งานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความบกพร่องทางการไดย้นิ .............................................  84 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

บทท่ี หนา้ 
3 วิธีด าเนินการวิจยั .....................................................................................................................  86 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ..............................................................................................  86 
  ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาหลกัสูตร ....................................................................................................  93 
  ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชห้ลกัสูตร ..............................................................................................  99 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร ......................................................................  103 
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................................  109 
  ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ...................................................................................  109 
  ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพฒันาหลกัสูตร .........................................................................................  121 
  ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ................................................................  124 
  ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร .................................................................  133 
5 สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ ......................................................................  142 
  สรุปผลการวิจยั ........................................................................................................................  142 
  อภิปรายผล ..............................................................................................................................  144 
  ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................  152 
   ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้..................................................................................  152 
   ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป...........................................................................................  153 
     

บรรณานุกรม ...........................................................................................................................  155 
  
ภาคผนวก  

  ภาคผนวก ก เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ..............................................................  173 
  ภาคผนวก ข หลกัสูตรสถานศึกษา ...............................................................................................................  186 
  ภาคผนวก ค เคร่ืองมือส าหรับการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 

เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ฯ .............................................................................................  
 

404 
  ภาคผนวก ง สูตรการหาค่า ...........................................................................................................................  429 
  ภาคผนวก จ ตารางการหาประสิทธิภาพ .......................................................................................................  449 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

 หนา้ 
  ภาคผนวก ฉ รายนามผูต้รวจเคร่ืองมือ ..........................................................................................................  

หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือ .....................................................................................................  
หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั ...................................................................  

481 
482 
483 

     
ประวติัผูว้ิจยั ............................................................................................................................  486 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
1 แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของมาตรฐานท่ี ว 2.1 ....................  32 
2 แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของมาตรฐานท่ี ว 2.2 ....................  32 
3 การวดัและประเมินผล .............................................................................................................  35 
4 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ..........................................................  92 
5 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ  
  ส่ิงแวดลอ้ม ฯ...........................................................................................................................  96 
6 เกณฑก์ารประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ..............................................  97 
7 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร ..........................................................  98 
8 สรุปผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ..........................................................................................  101 
9 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร .....................................................  103 
10 ผลการวิเคราะห์และก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ ..............................................................  105 
11 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร ..............................  108 
12 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม .............................................................................  116 
13 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูดา้นความตอ้งการสร้างส่ือในหลกัสูตร  
  ของผูต้อบแบบสอบถาม ..........................................................................................................  117 
14 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นเน้ือหาในหลกัสูตร  
  ของผูต้อบแบบสอบถาม ..........................................................................................................  118 
15 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร  
  ของผูต้อบแบบสอบถาม ..........................................................................................................  119 
16 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูดา้นการประเมินผลหลกัสูตร  
  ของผูต้อบแบบสอบถาม ..........................................................................................................  120 
17 แสดงเน้ือหาและจ านวนชัว่โมง ...............................................................................................  122 
18 ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิต  
  และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ........................................................................................  
 

125 
19 สรุปผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม .................................................................  133 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

ตารางท่ี  หนา้ 
20 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา ............................  134 
21 แสดงค่าคะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต  
  และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี 

ความบกพร่องทางการไดย้นิ ....................................................................................................  
 

135 
22 สรุปผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน ทั้ง 8 แผน ............................................  136 
23 สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน ทั้ง 8 แผน ..............................................  137 
24 สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
  ทั้ง 8 แผน .................................................................................................................................  138 
25 ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา .................................................  139 
26 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ...............................................  182 
27 แสดงความตอ้งการใหมี้การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
  ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ .........................................................................................................  183 
28 แสดงความตอ้งการดา้นเน้ือหาของหลกัสูตรสถานศึกษา  
  ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ .........................................................................................................  184 
29 แสดงความตอ้งการดา้นการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรสถานศึกษา  
  ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ .........................................................................................................  185 
30 แสดงความตอ้งการดา้นการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรสถานศึกษา  
  ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ .........................................................................................................  185 
31 การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต 

และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการไดย้นิ ....................................................................................................  

 
 

432 
32 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ....................................................................................  436 
33 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  
  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา ...........................................................................  438 
34 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรสถานศึกษาในขั้นเด่ียว ........................................  450 
35 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นกลุ่มเลก็ .....................................................  451 
36 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นสนามกบันกัเรียนทั้ง 14 คน ......................  452 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

ตารางท่ี  หนา้ 
37 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา ...................................................  453 
38 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา ...................................................  454 
39 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความหลากหลาย  
  ในระบบนิเวศ ..........................................................................................................................  455 
40 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง สภาวะแวดลอ้ม  
  ทางกายภาพในระบบนิเวศ ......................................................................................................  456 
41 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์  
  ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ...............................................................................................  457 
42 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ดุลยภาพของ  
  ระบบนิเวศ ...............................................................................................................................  458 
43 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง การเปล่ียนแปลง  
  แทนท่ีของส่ิงมีชีวิต .................................................................................................................  459 
44 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ  
  และส่ิงแวดลอ้ม .......................................................................................................................  460 
45 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความส าคญัของ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ........................................................................................  461 
46 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง การใชป้ระโยชน ์  
  และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ................................................................  462 
47 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความหลากหลาย  
  ในระบบนิเวศ ..........................................................................................................................  463 
48 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง สภาวะแวดลอ้ม  
  ทางกายภาพในระบบนิเวศ ......................................................................................................  464 
49 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความสัมพนัธ์  
  ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ...............................................................................................  465 
50 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ดุลยภาพ  
  ของระบบนิเวศ ........................................................................................................................  466 
51 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง การเปล่ียนแปลง  
  แทนท่ีของส่ิงมีชีวิต .................................................................................................................  467 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฐ 

ตารางท่ี  หนา้ 
52 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ  
  และส่ิงแวดลอ้ม .......................................................................................................................  468 
53 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความส าคญัของ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ........................................................................................  469 
54 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง การใชป้ระโยชน์  
  และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ................................................................  470 
55 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  ความหลากหลายในระบบนิเวศ ...............................................................................................  471 
56 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ .............................................................................  472 
57 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ .........................................................................  473 
58 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  ดุลยภาพของระบบนิเวศ ..........................................................................................................  474 
59 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต .......................................................................................  475 
60 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ........................................................................................  476 
61 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ..............................................................  477 
62 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง  
  การใชป้ระโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม .....................................  478 
63 แสดงความคิดเห็นของนกัเรียนเป็นร้อยละ .............................................................................  479 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฑ 

สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิท่ี  หนา้ 

1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ..........................................................................................................  13 
2 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ .................................................................................  43 
3 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา ...................................................................................  44 
4 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และเลวิส ..........................................  47 
5 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของโบแชมป์..............................................................................  48 
6 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสงดั อุทรานนัท ์...................................................................  49 
7 แสดงวฏัจกัรกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสงดั อุทรานนัท.์..............................................  50 
8 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั  วงษใ์หญ่ .....................................................................  52 
9 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั  ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์........................................................  54 
10 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรจากการสังเคราะห์ของผูว้ิจยั ......................................................  57 
11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทางการศึกษา ...................................................................  60 
12 รูปแบบการประเมินของ สเตค .................................................................................................  62 
13 รูปแบบซิปป์ ............................................................................................................................  63 
14 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง .......................................................................................................  68 
15 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ .....................................................................................  89 
16 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ......................................................................................  91 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ   และเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันาคนและคนก็เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  การท่ีจะพัฒนาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ จึงจ าเป็นตอ้งเนน้ในเร่ืองของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนเป็นส าคญั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพในดา้น   
ต่าง ๆ เพื่อให้กา้วทนัโลกและสังคมความเป็นอยูใ่นส่วนของชีวิตประจ าวนัเพื่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เพราะคนทุกคนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ตลอดเวลา  พร้อมท่ีจะต่อสู้กบัความทา้ทายจากกระแสโลกเพื่อการพฒันาและมีคุณภาพ (ประเวศ 
วะสี 2542 : 16-17) ดว้ยเหตุน้ีเองการศึกษาจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของชีวติและชีวิตกมี็ความสมัพนัธ์กบั
สังคมอย่างลึกซ้ึงจนยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้  การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหน่ึง      
ท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อเป็นรากฐานในการส่งเสริมความเจริญมั่นคงของคน ชุมชน และประเทศชาติ          
แต่การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะตอ้งมีอิสระในตวัเองท่ีจะเนน้ใหบุ้คคลรักการแสวงหาความจริง 
เพื่อจะน ามาเป็นแบบอยา่งในการด ารงชีวิตท่ีดีในขณะเดียวกนักต็อ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประเทศชาติ สังคม ทอ้งถ่ิน และแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตเม่ือชีวิตมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปการศึกษาจึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ย การจดั 
การศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ตามมาตรา 10 ความว่าการจดัการศึกษาตอ้ง
จดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ 
ตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้  มีร่างกายพิการ 
ทุพพลภาพ บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าว 
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ควรจัดให้เหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี 
2542 : 7-8)  
 ในการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิเพื่อใหก้า้วทนัสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัย
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หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคน   (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2540 
: 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงก าหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไวใ้นมาตรา 81 อาทิ ใหรั้ฐตอ้งจดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน  
การศึกษาชาติข้ึนโดยอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, ส านกันายกรัฐมนตรี 2545-2559 : 5)   เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยดึคน  
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาโดยมุ่งเนน้ใหพ้ึ่งตนเอง  และกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก     
อีกทั้งคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
 นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดหลักการ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ คือ มุ่งเน้นในความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล        
เป็นการศึกษาความเป็นเอกภาพของชาติและเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ซ่ึงทุกคนมีความเสมอภาค
กนั  และยงัให้สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้
การพฒันา และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต   โดยคิดเสมอว่าผูเ้รียนนั้นมีความส าคญั
ท่ีสุด สามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ อีกทั้งเป็นหลกัสูตรท่ีมีความยดืหยุน่ทั้งสาระ 
เวลา  และการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 : 4)  และท่ีกล่าวมาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมุ่งในการพฒันา       
คนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ 
รวมทั้งการประกอบอาชีพ จากจุดหมายน้ีถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค ์คือ 1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา         
2) มีความคิดสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  3) มีความรู้เป็นสากล  4) มีทกัษะและกระบวนการ                 
5) รักการออกก าลงักาย  6) มีประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภค  7) เขา้ใจประวติัศาสตร์ไทย 
ภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองท่ีดี 8) มีจิตส านึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาไทย  และ 9) รักประเทศชาติ และทอ้งถ่ิน  (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 
: 4) 
 ดงันั้น เม่ือรวมทั้งหลกัการและจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมกนั
แลว้นั้น จะได้โครงสร้างของหลกัสูตรเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง         
มีแนวทางในการปฏิบติัในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและสามารถท่ีจะน าไปปรับใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องประกอบไปด้วย        
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การเรียนรู้ทั้งมวล  และมวลประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ   โดยจะตอ้งจดัท าสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานและรายวิชาท่ีตอ้ง
เรียนเพิ่มเติม เป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทุกภาคเรียน  และยงัก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 27-28)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฒันาพร 
ระงบัทุกข ์(2545 : 3)  ไดก้ล่าวไวว้่า   “หลกัสูตรสถานศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนใน    
ทุก ๆ ดา้น หลกัสูตรจะช้ีแนวให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาใหส้ามารถจดัมวลประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นความรู้ ทกัษะ คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จนบรรลุจุดหมายของการจดัการศึกษาและสถานศึกษา
จะตอ้งท างานร่วมกบัครอบครัวชุมชน ทอ้งถ่ิน วดั หน่วยงาน และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดผลตามจุดมุ่งหมายส าคญัของหลกัสูตร”   และเพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินมีคุณภาพตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัท าหลกัสูตรเพื่อ
พฒันาใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีศกัยภาพต่อไป 
 วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด 
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบสามารถ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายมีประจกัษพ์ยานท่ีสามารถตรวจสอบได ้  อีกทั้งการเป็นเหตุ 
เป็นผล  ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวพระราชด ารัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ียึดสายกลาง       
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณอย่างมีเหตุมีผล มีความรอบรู้ทนัโลก (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านกันายกรัฐมนตรี 2545-2559 : 5)   ดงันั้น วิทยาศาสตร์จึงมี
ความส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต การส่งเสริมพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะตอ้งอาศยัการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อท าให้คนไทยทุกคน  รวมทั้ง  
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความรู้ความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็น
รากฐานในการด าเนินชีวิตของเขาเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพท่ีย ัง่ยืนสามารถน าเอา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใชไ้ดอ้ย่างมีคุณภาพ มีทกัษะ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีศกัยภาพ     
ในการด าเนินชีวิตสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ตัดสินใจในส่ิงท่ีเหมาะสมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจึีงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมใหเ้จริญกา้วหนา้ วิทยาศาสตร์มีบทบาทในสังคมทุกรูปแบบ ท าใหเ้กิดการพฒันาและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ช่วยให้บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ   ซ่ึงจะเป็นหนทางท่ีจะท าให้คนในชาติท่ีมีความ
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บกพร่องทางการ ไดย้ิน   มีความรู้สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัโดยผา่นระบบการศึกษาใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ   และเน่ืองจากเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ในหลกัสูตรของนักเรียนปกติ    
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกร่องทางการไดย้ิน จากประสบการณ์ของ
ผูว้ิจยัท่ีสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมากว่า 10 ปี  พบว่า นกัเรียนยงัขาดความรู้  
ความเขา้ใจในเร่ืองของการน าวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
โดยยดึหลกัการ มีเหตุ มีผล และความเป็นอยูแ่บบสายกลาง ครูผูส้อนจะตอ้งมีการพฒันาส่ือเพื่อใช้
ในการศึกษาหรือมีตวักลางช่วยน าและถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไปยงั
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้ อยา่งไรก็ตามการพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหก้ระบวนการเรียน
การสอนของครูมีประสิทธิภาพนั้น  จ  าเป็นตอ้งมีกระบวนการพฒันาท่ีครบวงจรโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เน้ือหาในหลกัสูตรควรตรงกบัความสนใจ เพราะผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจะต่างจาก
เด็กปกติในเร่ืองของการเรียนรู้และการรับรู้   จึงตอ้งมีการปรับหลกัสูตรสถานศึกษาให้ตรงตาม
ความตอ้งการของนักเรียนอย่างแทจ้ริงและตอ้งมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถท่ียงั
บกพร่องอยู่เติมให้เต็มในส่ิงท่ีผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินยงัขาดอยู่  มีการประเมินผล
และติดตาม   ผลกระบวนการเรียนการสอนและการน าความรู้เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใชใ้นหลกัสูตร   
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ     
จากการสอบถามความคิดเห็นของคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   มีความเห็นตรงกนั
ท่ีจะด าเนินการพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัความมีเหตุมีผล
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการไดย้ิน อยา่งพอเพียงในเร่ืองของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงจะเป็นเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกบั
ชีวิตผูเ้รียนในเร่ืองของความเป็นอยู ่การอยูร่่วมกนัและระบบนิเวศ    โดยบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้
ใกลต้วัของนกัเรียน   เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเขม้แขง็ในตวันกัเรียนให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆโดยอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกบัศาสตร์ดา้นต่าง ๆ   สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาจดัเป็นองคค์วามรู้ของตนเอง  เพื่อช่วยใน 
การพฒันาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองใกลต้วัจะท าให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ   
ได้ยิน  ใช้เหตุและผลได้อย่างเหมาะสม  และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน                    
เกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเองและอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยงัเป็นตวับ่งช้ีว่าควรเลือกสรร
ส่ิงใดท่ีเหมาะสมกบัตนเองโดยใชเ้หตุและผลในการเลือก   ดงันั้น จะตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
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เศรษฐกิจพอเพียง ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว. 2.1 เขา้ใจ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสาร             
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  และมาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากร 
ธรรมชาติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทอ้งถ่ิน  ประเทศ  และโลก  น าความรู้ไปใช้ใน          
การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งเร่งด่วนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัดา้นผลผลิตขอ้ท่ี 4 ของการขบัเคล่ือนนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2550 และการท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินไดเ้รียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความจ าเป็นและส าคญัยิง่ เพราะการไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีใกลต้วัจะส่งผล
ให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพนั  เป็นคนดีมีคุณธรรม ต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดียิ่ง   สอดคลอ้งกับนิยามของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัและปฏิบติัพร้อมทั้งเกิดคุณลกัษณะท่ีดีดงันิยาม
ความพอเพียง 3 คุณลกัษณะคือ 1) ความพอประมาณ  2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน คือ เง่ือนไขท่ี 1) เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขท่ี          
2) เง่ือนไขคุณธรรม ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและ        
มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญา มีเหตุมีผลท่ีจะใช้ในการด าเนินชีวิตและเพื่อให้เกิด        
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ หวงแหน เกิดบรรยากาศท่ีดีและด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข 
 ส าหรับคนท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เล็ก ส่วนใหญ่จะมีความคงทนจากการมองเห็น 
ถึงแมว้่าจะไม่อาจได้ยินเสียงแต่ความคงทนจากการมองเห็นท่ีปรากฏกับสายตานั้นอยู่ได้นาน
สามารถใช้สายตาจดัหมวดหมู่ส่ิงของต่าง ๆ ตาสามารถดูแลว้ดูอีกพินิจพิเคราะห์ได้ตามความ
ตอ้งการเพราะมีภาพวางอยูต่รงหนา้ แต่การไดย้นินั้นไดย้นิแลว้ผา่นไปจ าไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง การรับรู้
ทางสายตาเป็นการรับรู้ท่ีมีประสาทสัมผสัสองส่วนมาใช้รวมกนัเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรียา  นิยมธรรม (2538 : 51)  ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ทางสายตาเป็นกระบวนการท่ี
ละเอียดอ่อนและซับซ้อน เพราะเกิดจากการท างานของสายตาและสมอง คือการมองเห็นและ       
การตีความในส่ิงท่ีมองเห็น ผนวกกบัการเรียนรู้ และพฒันาการทางการเรียนรู้ทางสายตาข้ึนอยูก่บั
อาย ุวุฒิภาวะ และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินการรับรู้ทางสายตา จึงเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและการเรียนรู้ต่าง ๆ เพราะสายตานั้น
ใชแ้ทนประสาทสัมผสัส่วนท่ีหายไป คือ การไดย้ินนัน่เอง และเพื่อใชส่ื้อความหมายกบัผูอ่ื้นท่ีจะ
เป็นพื้นฐานน าไปสู่การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อสติปัญญา ความคิด  จากการไดเ้ปรียบเทียบ    
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ความเหมือน ความต่าง หรือการโยงความสัมพนัธ์ ตลอดจนการคาดคะเนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถ 
ฝึกฝนได้ และล้วนเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ก็เป็นส่ือท่ีใช้สายตาในการรับรู้ท่ีดี      
และแพร่หลาย เม่ือน ามาประกอบกับบทเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ก็จะสามารถน ามา
ประกอบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและแสวงหาวิธีการ
ท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเองใหอ้ยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขและบรรลุผลการเรียนท่ีคาดหวงัได ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน   ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะให้นักเรียนในฐานะท่ีเป็นเยาวชนท่ีดี     
ของชาติ   ไดเ้รียนรู้ถึงส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมประจ าใจ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ ความพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาน าไปสู่การปฏิบติั ตามหลกัสูตร
สถานศึกษาส าหรับผูเ้ รียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดา้นของ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นเร่ืองของการอยูอ่ยา่งพอเพียง  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 7)   เพื่อ
ความเหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ อีกทั้งโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัจะสอดแทรกในเน้ือหาควบคู่กนัไป นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้และรู้จกัใชชี้วิตอยา่ง
พอเพียงในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2543 : 6)  และเพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน อยู่ร่วมในสังคมไดดี้ มีคุณธรรม เป็นคนมีเหตุมีผล มีหลกัสูตรสถานศึกษาส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   และมีธรรมชาติท่ีดีคงอยู่สืบต่อไป ทั้ งนักเรียนยงัมี
ความสามารถและทกัษะกระบวนการในการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้น
การเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 7)  จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจยัไดป้ระมวล
ความรู้ แนวคิดทฤษฎีผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร พบว่ามีหลายวิธีซ่ึงนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรไวห้ลายประการ  เช่น  เทคนิคการพฒันาหลกัสูตรของ   
เซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์  และเลวีส (Saylor, Alexander and Lewis 1981 : 30)   ไดก้ าหนดขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี  1) ก าหนดเป้าประสงค ์ 2) ออกแบบหลกัสูตร ซ่ึงพิจารณาโดย             
นักออกแบบหลกัสูตร การใชข้อ้มูลทางการเมืองและสังคมเป็นเคร่ืองมือตดัสินการออกแบบ
หลกัสูตร 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้โดยครูเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของการสอนการวางแผน
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หลกัสูตร รวมถึงการแนะน าแหล่งของส่ือ การจดัการโดยให้มีความยืดหยุน่ มีอิสระแก่ครูและ
นกัเรียน  และ 4) การประเมินผลหลกัสูตร โดยครูพิจารณาขั้นตอนการประเมินผล   ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากการประเมินผล   จะใชเ้ป็นพื้นฐานประกอบการตดัสินเพื่อการวางแผนในอนาคต ส าหรับ
แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler 1950 : 3) ไดแ้บ่งขั้นตอนไว ้3 ขั้น คือ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 3 แหล่ง คือ สงัคม ผูเ้รียน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและ
ขอ้เสนอแนะ 2) การเลือกประสบการณ์เรียนวา่จะเลือกประสบการณ์อยา่งไร แบบไหน จุดมุ่งหมาย
ระบุทั้งพฤติกรรมและเน้ือหา  และ  3) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของแนวคิดซ่ึงจะท าให ้ 
ผูว้างแผนรู้ว่าประสบการณ์เรียนจะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้พียงใด ส่วนแนวคิดการพฒันา
หลกัสูตรของทาบา  (Taba, อา้งถึงใน กาญจนา  คุณารักษ ์ 2540 : 313)  ไดแ้บ่งขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตรดงัน้ี 1) วินิจฉยัความตอ้งการและความจ าเป็นของสงัคม 2) ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
เขา้ใจตรงกนัตามท่ีสังคมตอ้งการ 3) การเลือกเน้ือหาสาระ 4) การจดัเน้ือหาสาระ จดัล าดบัแกไ้ข
เน้ือหาสาระ 5) การเลือกประสบการณ์ในการเรียนรู้ 6) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จดัล าดบั
และแกไ้ขปรับปรุงประสบการณ์ต่าง ๆ และ 7) การตดัสินใจ การประเมินและการพฒันา  ส่วน
กาญจนา  คุณารักษ ์ (2540 : 320)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรเชิงระบบ โดยมีขั้นตอน
การพฒันาดงัน้ี  1) ศึกษาสภาพความตอ้งการของสังคม 2) วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน         
3) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ นกัปรัชญา นกัจิตวิทยา 4) ตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการ 
โครงสร้างและเน้ือหาสาระส าคญัของหลกัสูตร 5) วิเคราะห์ตวัผูเ้รียน 6) การจดัประสบการณ์
ตามล าดบั 7) วิเคราะห์เน้ือหาสาระ 8) อภิปรายกบันกัวิชาการเพื่อปรับปรุงเน้ือหาสาระ 9) แบ่ง
หน่วยการเรียนเพื่อสะดวกในการพฒันาส่ือ   10) ปรับปรุงส่ือก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียน         
เฉพาะอยา่ง 11) พฒันาส่ือการเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ทางเลือกกบัผูเ้รียน  และ 12) ทดลองใช ้
ตรวจสอบเพื่อปรับล าดบัขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร ส าหรับการพฒันาหลกัสูตรของสงดั 
อุทรานนัท ์ (2532 : 38-43) ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 7 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การคดัเลือกและจดัล าดบัเน้ือหาสาระ 4) การก าหนด
มาตรการวดัและประเมินผล  5) การด าเนินการใชห้ลกัสูตร 6) การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร และ 
7) การแกไ้ขหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ส่วนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ  
มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2536 : 7)  ไดเ้สนอขั้นตอนดงัน้ี  1) ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานส าหรับสร้างหลกัสูตร   
2) การสร้างหลกัสูตร 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร  4) การประเมินผลหลกัสูตร ส่วน โอลิวา (Oliva, 
อา้งถึงใน ศิริมาส พฤหสันนัท ์2543 : 8) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรโดยน าแนวคิดของ
ไทเลอร์มาปรับเพิ่มเติมดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายชัว่คราวโดยวิธีเนน้แหล่งขอ้มูลจากผูเ้รียนสภาพ
สงัคมและจากเน้ือหาวิชา 2) พิจารณากลัน่กรองโดยยดึปรัชญาทางการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
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และ  3) ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นการคดัเลือกประสบการณ์เรียนรู้         
การรวบรวมประสบการณ์เรียนรู้ การจดัประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผลประสบการณ์
เรียนรู้นอกจากแนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาแลว้ยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตร โดยระบุหลกัเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงัเช่น  ชาย  จนัทร์งาม 
(2544 : 11-12) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการปลูกพืชผกัสวนครัว ตามสภาพแวดลอ้มระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้สงักดักรมสามญัศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาคร คลา้ยแท ้(2545 : 51-52) ซ่ึงพฒันาหลกัสูตร
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ส าหรับกลุ่มโรงเรียนเขากะลา    พูนสุข  อุดม (2546 : 121-122)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์
แบบพหุวิทยาการร่วมกบัวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง   ณรงค ์ ชาลี (2547 : 8-9)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี   สิรธีร์ 
งามประจบ (2548 : 81) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย          
การเรียนรู้บา้นป่าน้อยคอยรักษ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ  าเภอตาพระยา จงัหวดั
สระแกว้ สุภาพรรณ  ชินโคตร (2548 : 78-79) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในลุ่มน ้ าก ่า  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    และเตือนใจ           
ดวงละมา้ย (2549 : 45) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง 
สัตวท์ะเล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบา้นช่องแสมสาร จงัหวดัชลบุรี   
ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรทั้งส้ิน 4 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างหลกัสูตร 2) ประเมินหลกัสูตร
ก่อนน าไปใช ้ 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร   และ  4) การปรับปรุงหลกัสูตร   ส่วน เชษฐ ์ ศิริสวสัด์ิ 
(2545 : 56) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เร่ือง วิทยาศาสตร์เซรามิกส์ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริญญา ทองสอน (2546 : 63) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ส าหรับรายวิชา ว 411 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 : กรณีศึกษา
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 7 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาหลกัสูตรแม่บทรายวิชา   
ว 411 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   2) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัชลบุรี   3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษาจงัหวดัชลบุรี   4) การตรวจคุณภาพของหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญและ        
การทดลองใชห้ลกัสูตร  5) การสร้างแบบประเมินก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตร  6) การทดลองและ  
เก็บรวบรวมขอ้มูล  และ 7) การวิเคราะห์ขอ้มูล    และสุวิชา  ป้ันแกว้ (2547 : 73*94)  ไดพ้ฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวดัเทพประทานโดยการวิจยั  
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอมรรัตน์  ณ ดวงจินต ์(2547 : 43) ไดพ้ฒันา
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หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวดัสาลีโขภิตาราม   ซ่ึงมีขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตร 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
2) จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   และ 3) วิพากษ์และปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ          
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 1 และ 2  ส่วนเสริมศรี วิทวสัชุติกุล (2547 : 36) ไดพ้ฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะพงนอก จงัหวดัระยอง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั      
สุพิศ นาโควงค ์ (2548 : 110)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง     
พืชสมุนไพรส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสามคัคี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2   และวราภรณ์  ดิษริยะกุล (2548 : 45) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร
ทั้งส้ิน 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การจดัท าสาระของหลกัสูตร 3) การประเมินผล
หลกัสูตรก่อนน าไปใช ้  4) การทดลองใชห้ลกัสูตร  และ  5) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร และ        
ยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินในเร่ืองของการเรียนการสอนดงัน้ี   
พเยาว ์ ศรีบวั (2535 : 34-41)  ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดค าของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน โดยวิธีเขียนสะกดค าแบบแจกลูกกบัวิธีเขียนสะกดค าแบบตามตวัอกัษร   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณิกา  เผอืกวิสุทธ์ิ (2547 : 27-28) ไดเ้ปรียบเทียบความจ าระยะสั้นต่อตวัอกัษร
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิกบันกัเรียนปกติ  และสุมาลี  เรืองแกว้ (2539 : 36-37) 
ได้สอนซ่อมเสริมทกัษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน     
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบทดสอบ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาหลกัสูตร 2) จดัท าแผนการสอน 3) เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์  4) ปรับปรุงแกไ้ข 5) ทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 6) ปรับปรุงแกไ้ข 
และ 7) ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง   ส่วน วลัภา  ประสานสิน (2540 : 28) ไดศึ้กษาปัญหาและความ
ต้องการเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ
มธัยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบักญัญชลา  นิสยนัต ์(2550 : 34) ไดศึ้กษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ การพฒันาส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิดงานวิจยั 2) ก าหนด
กรอบแนวคิด 3) สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 4) เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5) ปรับปรุงแกไ้ข และ
6) น าไปเก็บขอ้มูล   ส่วน ธาดา  อกัษรช่ืน (2549 : 38-39) ไดส้ร้างวีซีดีประกอบภาษามือวิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองสูตรคูณระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบักษมศรยุทธ  จนัทภุชงคเดช  (2544 : 55-57)  ไดพ้ฒันาชุดบทเรียนมลัติมิเดีย      
เพื่อการสอนคนหูหนวก เร่ืองสุภาษิต และค าพงัเพยไทย โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ    
วีซีดีประกอบภาษามือ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาเน้ือหา  2) ก าหนดจุดประสงค ์         
3) เขียนโครงการสอน  4) เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  5) ปรับปรุงแกไ้ข   และ 6) ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง   
ส่วนงานวิจยัของดารณี ศกัด์ิศิริผล (2537 : 45-46) ไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะการคิดเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)    ซ่ึงสอดคล้องกับสุธินี              
จิตราพิทกัษก์ลู (2540 : 40-43) ไดศึ้กษาความสามารถในการพดูของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีฝึกทกัษะการพดูโดยวิธีสอนพดูแบบสนทนาร่วมกบัเกม   และ
พนสั  นาคบุญ (2550 : 46-48)  ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนประโยคของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบฝึกการเขียนตามโครงสร้าง
ประโยค โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบฝึก ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษา
เน้ือหา เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สร้างแบบฝึก เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3) ปรับปรุงแกไ้ข  
และ 4) น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง ส่วนงานวิจยัของประภาพร  ธรรมวิพากย ์(2550 : 50-55)  ไดศึ้กษา
ความสามารถในการเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้แผ่นภาพการ์ตูนของนักเรียน ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมชาย  บา้นไร่ (2541 : 32-35)  ไดศึ้กษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินโดยการจดักิจกรรมการเล่นพื้นบา้นไทย โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล คือ กิจกรรมการละเล่น และแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษา
กิจกรรมและคดัเลือกกิจกรรม 2) สร้างแบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 3) เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 4) ปรับปรุงแกไ้ข 5) น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง 6) ปรับปรุงแกไ้ข และ 7) น าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง   ส่วนงานวิจยัของอภิรดี  ยิ้มพฒัน์ 
(2544 : 32-34) ไดศึ้กษาสภาพและความตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกดักองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษา   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้น    
การเก็บขอ้มูล คือ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา กองการศึกษา     
เพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัใหค้รอบคลุม
ดา้นพฤติกรรมของครูผูส้อน ผูเ้รียน เพื่อนร่วมชั้น และอาคารสถานท่ี   นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี   พิทกัษ ์ ทวีสุข (2542 : 55-57)  ไดร้ายงานการวิจยัการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนดว้ยการผลิตขา้วซอ้มมือ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือ หมู่ท่ี 11 
ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุ่ง จงัหวดัลพบุรี   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุดม  โสตถิสวสัด์ิ (2548 : 54-56) ได้
ศึกษาการประเมินยุทธศาสตร์การขุดสระน ้ า  ร่องน ้ าประจ าไร่-นาแบบบูรณาการ  เพื่อเศรษฐกิจ
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แบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ของส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบทจงัหวดัสกลนคร   และชวลิต 
จนัทร์ศรี (2550 : 68-69) ไดศึ้กษาสาระการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์    
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ 3) เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 4) ปรับปรุงแกไ้ข 5) เสนอผูเ้ช่ียวชาญ   
6) ปรับปรุงแกไ้ข  และ 7) น าไปทดลอง   ส่วนว่าท่ี ร.ต.สันติ  พรมขนัธ์ (2546 : 45-46) ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎี
ใหม่ในโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธีรพงศ ์ ปุ๊กสนัเท๊ียะ (2546 : 99-101) ไดศึ้กษาสภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ในโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงาน       
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาปรัชญา หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 3) เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 4) ปรับปรุงแกไ้ข 5) เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 6) ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 7) หาค่าความเช่ือมัน่ 8) ปรับปรุงแกไ้ข   
และ 9) น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง   ส่วนงานวิจยัของฉตัรนภา พรหมมา (2544 : 21-38) ไดศึ้กษา
รูปแบบและปัจจยัท่ีประสบความส าเร็จในการใชว้ฒันธรรมเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชด าริ ชุมชนหาดสองแคว หมู่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ รูปแบบและปัจจยัในการใชว้ฒันธรรมเสริมสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) สภาพพื้นท่ี 3) การด ารงชีวิต 4) สภาพความเป็นอยู ่ และ 5) วฒันธรรมเสริมสร้าง  
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   ส าหรับงานวิจยัของ ไพโรจน์  เนียมนาค     เนาวรัตน์  บุตรพลอย  และ
บูรพา  นิธากร (2543 : 80-81)  ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง การศึกษาและพฒันางานช่างฝีมือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ : กรณีศึกษา
จงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัตาก   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ และ
ค าถามท่ีมีเจตจ านงใหผู้ต้อบไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 1) ศึกษา
ขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานช่างฝีมือ 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ 3) เสนอคณะผูว้ิจยั   
4) ปรับปรุงแกไ้ข  5) น าไปตรวจสอบอีกคร้ัง และ 6) น าไปใชจ้ริง   ส่วน กนัตยา  มานะกุล (2550 : 
76-83)  ไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบา้น         
จอมจนัทร์ หมู่ท่ี 2 ต  าบลสันทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
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ขอ้มูล คือ แผนการสอน แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง
ดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูล  2) เขียนแผนการสอน 3) สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ 
4) เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 5) ปรับปรุงแกไ้ข 6) เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 7) ปรับปรุงแกไ้ข            
8) น าไปใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  9) หาประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้น  และ 10) น าไปใชก้บั        
กลุ่มตวัอยา่ง 
 จากการศึกษา แนวคิด และผลงานวิจยัในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตร ศึกษางานวิจยั   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน และงานวิจยัในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ 1) วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษา       
2) ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  3) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั       
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง            
จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ          
ฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก ์และครูผูส้อน  และ 4) ศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียน            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัการประเมินผลและ
รูปแบบของหลกัสูตร   
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาหลกัสูตรโดยมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1 เพื่อน ามาพฒันา 
หลกัสูตรฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียนท่ีคาดหวงั 
5) ค าอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลกัสูตร 7) เวลาเรียน 8) แนวการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือและ
นวตักรรม 10) แผนการจดัการเรียนรู้ และ 11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช้หลกัสูตรโดยน าหลกัสูตรท่ีพัฒนาแลว้ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดั
นครปฐม 
 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสูตรโดยประเมินผลนกัเรียนดา้นผล
การเรียนรู้ ความสามารถดา้นผลงาน ความสามารถในการปฏิบติังาน ความสามารถเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   
ดงัแผนภูมิท่ีต่อไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

13 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
ผลการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ผลการ 
ประเมิน 

ประเมินการใช้
หลกัสูตร 
- ผลการเรียนรู้เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง 
ทางการไดย้ิน 
- ความสามารถ 
ดา้นการผลิตผลงาน 
ความสามารถใน 
การปฏิบติังาน และ
ความสามารถใน 
การปฏิบติัตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร 

 �               

                         

        
 

1. วเิคราะห์หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 และหลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โรงเรียน 
โสตศึกษา  
2. ศึกษาแนวคิดและ
งานวจิยัเก่ียวกบัแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาเร่ือง
ส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายวชิาการ ศึกษานิเทศก ์
และครูผูส้อน  
4. ศึกษาความตอ้งการของ
ผูป้กครองและนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การวดัการประเมินผลและ
รูปแบบของหลกัสูตร   

- ประเมินความรู้
ก่อนใชห้ลกัสูตร 
- น าหลกัสูต 
รไปใชก้บันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียน
โสตศึกษา ฯ 
จ านวน 14 คน  
- ประเมินความรู้
หลงัการใช้
หลกัสูตร 
- หาค่า
ประสิทธิภาพ 
ของส่ือ 
ขั้นภาคสนาม 
80/80 

ขั้นท่ี 1 (วิจยั) 
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

 

ขั้นท่ี 2 (พฒันา) 
การพฒันาหลกัสูตร 

 

ขั้นท่ี 4 (พฒันา) 
การประเมินผลและ

ปรับปรุง 
 

ขั้นท่ี 3 (วิจยั) 
การทดลองใช้
หลกัสูตร 

 พฒันาหลกัสูตรฉบบัร่าง 
ประกอบดว้ย 
- หลกัการ 
- ความส าคญั 
- วิสัยทศัน์ 
- ผลการเรียนท่ีคาดหวงั 
- ค  าอธิบายรายวิชา 
- โครงสร้างหลกัสูตร 
- เวลาเรียน 
- แนวการจดัการเรียนรู้ 
- ส่ือและนวตักรรม 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 

หาค่าประสิทธิภาพของ
ส่ือ E1/E2 แบบเด่ียว 70/70 

หาประสิทธิภาพของส่ือ 
E1/E2 แบบกลุ่ม 80/80 

ปรับปรุงแกไ้ข 

หลกัสูตร 
ฉบบั 

สมบูรณ์ 

ปรับปรุงหลกัสูตร 
ฉบบัร่าง โดยประมวลผล

จากการตรวจสอบ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 2. เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 

  4.1 ดา้นผลการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 ดา้นความสามารถ คือ  

   4.2.1  ความสามารถในการผลิตผลงาน  
   4.2.2 ความสามารถในการปฏิบติังาน 
   4.2.3  ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 
 

ค ำถำมของกำรวจิัย  
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ใชข้อ้มูลอะไรบา้ง 
 2. หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และมีความเหมาะสม
หรือไม่ 
 3.  การทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ด าเนินการอยา่งไร 
 4.  ผลการประเมินผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนั
หรือไม่ นักเรียนมีความสามารถด้านผลงาน ความสามารถในการปฏิบติังาน ความสามารถใน      
การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดและเป็นอยา่งไร  
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 หลกัสูตรท่ีพฒันาแลว้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  หลงัการสอนตาม
หลกัสูตรสูงกวา่ก่อนการสอนตามหลกัสูตร 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจยัมีขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1, 4/2  โรงเรียน     
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม 25 คน ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 14 คน  

 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
  ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  
  3.1 ผลการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.2 ความสามารถของนกัเรียนในดา้น 
   3.2.1  ความสามารถในการผลิตผลงาน  
   3.2.2  ความสามารถในการปฏิบติังาน  
   3.2.3  ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 4. ระยะเวลา   
  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลา ในการทดลองใชห้ลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 
2552 จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง 

 5. เน้ือหา  
  เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน    
ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสาร  
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากร 
ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ินประเทศและโลก น าความรู้ไปใช้ใน           
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การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื โดยจดัการเรียนการสอนเร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ระบบนิเวศ 
   5.1.1  ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
   5.1.2  สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 
   5.1.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
   5.1.4  ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
   5.1.5  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 

  5.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
   5.2.1  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   5.2.2  ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   5.2.3  การใชป้ระโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เข้าใจตรงกัน   ผูว้ิจัยจึงขอให้ความหมายของศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  กำรพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา      
เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้ิน รวมถึงผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการหลกัสูตรของนักเรียน และความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 2) พฒันา
หลกัสูตร 3) ทดลองใชห้ลกัสูตร  และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร 
 2. หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม หมายถึง แนวการจดัสาระและ
มวลประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจยัต่าง ๆ ใน
การอยูร่่วมกนั ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ์ประกอบดว้ย  1) ระบบนิเวศ ประกอบดว้ย
หัวขอ้ย่อย คือ ความหลากหลายในระบบนิเวศ สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิต   และ 2) ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ โดยมีผูรู้้ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ นักเรียนใช้ความมีเหตุมีผลในกระบวนการแก้ปัญหาขณะปฏิบติังานและ     
การทดลอง 
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 3.  ผลกำรเรียนรู้ หมายถึง คะแนนดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนซ่ึงไดจ้ากการท า
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ถึงความสามารถในดา้นคุณภาพของผลงาน ความสามารถในการปฏิบติังาน
หรือกระบวนการกลุ่ม ความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    
 4.  ควำมสำมำรถในกำรผลติผลงำน หมายถึง ผลงานของนกัเรียนท่ีนกัเรียนน ามาเสนอ
หนา้ชั้นเรียน และความถูกตอ้งของเน้ือหา ตามหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  โดยประเมินจาก       
การน าเสนอหนา้ชั้นเรียนและงานท่ีนกัเรียนส่ง    
 5.  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรม
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหาตามใบงานท่ีไดรั้บ  
โดยประเมินจากการปฏิบติังานของนกัเรียนขณะเรียน  
 6.  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง การแสดงออก
ของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมตามหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยใชเ้หตุและผลในการแก ้
ปัญหาตามใบงานท่ีไดรั้บ โดยประเมินจากความสามารถดา้นตามกระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิด การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 7.  ควำมคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อ
หลกัสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ินโดยประเมินจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน     
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 8.  ผู้รู้ท้องถ่ิน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 9.  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัเรียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 4  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ท่ีมีลกัษณะหูตึง หูหนวก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

 ในการวิจยัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ผูว้ิจยัได้
เสนอเน้ือหาสาระส าคญัของแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรดงัหัวขอ้
ต่อไปน้ี 
 1.  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   
 2.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 3.  การพฒันาหลกัสูตร 
 4.   หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.   หลกัสูตรและการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 6.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14-16) กล่าวไวว้่าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ ์การก าหนดคุณภาพนกัเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดก้ าหนดส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตใหมี้คุณภาพ ในดา้นการเรียนการสอน
ไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน
สถานศึกษาก็สามารถเพิ่มเติมไดต้ามความสมควรในการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
 สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1 :  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ
หน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีระบบสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

 

18 
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 มาตรฐาน ว 1.2 :  เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการใชเ้ทคโนโลยีทางชีวภาพท่ีมี
ผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

 สาระท่ี 2 : ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 มาตรฐาน ว 2.1 :  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบั
ส่ิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 2.2 :  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ   การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลก น าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 

 สาระท่ี 3 : สารและสมบติัของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 :  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 3.2 :  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสารกับ  
การเกิดสารละลายท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี 
 มาตรฐาน ว 4.1 :  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถ่วง  และ            
แรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ            
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี 5 : พลงังาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 :  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวิตการเปล่ียน 
รูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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 สาระท่ี 6 : กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 :  เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลก ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก                 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1 :  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพนัธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 7.2 :  เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้  
ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 8.1 :  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้ น ๆ เข้าใจ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
 

คุณภาพของผู้เรียนวทิยาศาสตร์เมื่อจบช่วงช้ันที ่4 (ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4-6) 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 6-8)  ไดก้ าหนดคุณภาพผูเ้รียนท่ีเรียน        
จบช่วงชั้นท่ี 4 ควรมีความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 

 1. เขา้ใจกระบวนการท างานของเซลล ์และกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 2. เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การแปรผนั มิวเตชนั วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ 
 3. เขา้ใจชนิดและจ านวนอนุภาคท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอมของธาตุ 
และเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคน ส่ิงมีชีวิตและ                  
ส่ิงแวดลอ้ม สมการเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 4. เขา้ใจชนิด สมบติั และปฏิกิริยาท่ีส าคญัของโพลิเมอร์ และสารชีวโมเลกลุ 
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 5. เขา้ใจความส าคญัระหว่างปริมาณท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ  สมบติัของ
คล่ืนกล คุณภาพของเสียงและการไดย้ิน สมบติั ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า                   
กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ 
 6. เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 7. เขา้ใจการเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซ่ี เอกภพ และความส าคญั
ของเทคโนโลยอีวกาศ  
 8. เขา้ใจความส าคญัของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยีประเภท
ต่าง ๆ   และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดคน้  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า            
ผลของเทคโนโลยต่ีอชีวิต สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 9. ระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีจะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรต่าง ๆ สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทางตดัสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
                10. วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห์เช่ือมโยง  
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจ าลองจากผล หรือ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากส ารวจตรวจสอบ 
                11. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง 
หรือใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                12. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ท าโครงงาน หรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ  
                13. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหา
ความรู้โดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีไดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 
                14. ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเป็นผลจาก                    
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
                15. แสดงถึงความซาบซ้ึงห่วงใยมีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอ้มอย่างรู้คุณค่า เสนอตนเองร่วมมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนั ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  

                      16. แสดงถึงความพอใจ ซาบซ้ึงในการคน้พบความรู้ พบค าตอบหรือแกปั้ญหาได ้
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 17. ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและ
เหตุผลประกอบเก่ียวกับผลของการพฒันา  การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม ต่อ                   
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ซ่ึงคงมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และมีสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 
สาระหลกัครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ิจยัหวงัว่าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการจดัการศึกษาและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนได้เต็มตามศักยภาพ พึ่งตนเองได้ เป็นคนดี และ       
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและพอเพียง 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกับชีวิตของทุกคน  ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้  ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ท่ีคนไดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิต  และในการท างาน  
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ ความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคญั
มากท่ีจะใหมี้การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิ ธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์                 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได ้
วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่  ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based  
Society) ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) 
เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น และน าความรู้    
ไปใชอ้ย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใชใ้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ยงัช่วยให้คนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์การดูแล
รักษาตลอดจน การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยัง่ยนืท่ีส าคญัอยา่งยิง่ 
คือ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ   สามารถแข่งขนักับ      
นานาประเทศ  และด าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย ์  ท่ี ใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (Scientific Inquiry)  การสงัเกต ส ารวจตรวจสอบ   ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบและ
การสืบคน้ขอ้มูล   ท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา   ความรู้และกระบวนการดงักล่าว   
มีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน 
 ความรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพื่อน ามาใช้อา้งอิงทั้งใน    
การสนับสนุนหรือโตแ้ยง้เม่ือมีการคน้พบขอ้มูลหรือหลกัฐานใหม่ หรือแมแ้ต่ขอ้มูลเดิมเดียวกนั     
ก็อาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้ถา้นักวิทยาศาสตร์แปลความดว้ยวิธีการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 
ความรู้วิทยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลงได ้
 วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได ้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลก  
วิทยาศาสตร์จึงเป็นผลจากการสร้างเสริมความรู้ของบุคคล การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้
เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์   มีผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้งและส่งผล
ต่อคนในสังคมการศึกษาคน้ควา้และการใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงอยูภ่ายในขอบเขต คุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 กระบวนการในงานต่าง ๆ หรือกระบวนการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยอาศยัความรู้
วิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ จินตนาการ และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคข์องมนุษย ์ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการ  และแกไ้ข
ปัญหาของมวลมนุษย ์  เทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากร  กระบวนการและระบบการจัดการ         
จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

วสัิยทศัน์ 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    จดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการและ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดค าถามในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาติ 
รอบตวั  เพื่อน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้อยา่งมีเหตุมีผล  แกปั้ญหาเป็น กา้วทนัเทคโนโลยี   และ  
มีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้ามศกัยภาพของผูเ้รียน 
 

เป้าหมาย 
 1.    เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 2.    เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขตธรรมชาติ และขอ้จ ากดัของวิทยาศาสตร์ 
 3.  เพื่อใหมี้ทกัษะท่ีส าคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 4.   เพื่อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญหาการ
จดัการทกัษะในการส่ือสารและความสามารถในการตดัสินใจ 
 5.   เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย ์
สภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
 6.  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชีวิต 
 7.    เพื่อใหเ้ป็นคนมีจิตวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใชว้ิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์
 

กระบวนการเรียนรู้ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22 ระบุว่า  การจดัการศึกษาตอ้ง
ยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ
ในมาตรา 23 (2) เนน้การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัให้ความส าคญัของ
การบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา  ในส่วน
ของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้ นต้องให้เกิดทั้ งความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์  
รวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล  ย ัง่ยนื   
 ในส่วนของการจดักระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ไดร้ะบุใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัน้ี    
 1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 2.   ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 
 3.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง    
 4.  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุล
กนั รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้    
 5.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัย     
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เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน
การสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ    
 6.  จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา  
 7.  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ       
การจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าว  จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของผูส้อนและ     
การเรียนของผูเ้รียน กล่าวคือ ลดบทบาทของผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกเล่าและบรรยายเป็น           
การวางแผนจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท่ีส าคญั  คือ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกิจกรรมการสังเกต
การตั้งค  าถาม การวางแผนเพื่อการทดลอง การส ารวจตรวจสอบ (Investigation) ซ่ึงเป็นวิธีการ        
หาขอ้มูลโดยตรงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ  กระบวนการแก้ปัญหา       
การสืบคน้ขอ้มูลการอภิปราย และการส่ือสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  กิจกรรมต่าง ๆ  
จะตอ้งเนน้ท่ีบทบาทของผูเ้รียนตั้งแต่เร่ิม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวดัผลและประเมินผล   และ
ตอ้งค านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพฒันากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบติั สืบคน้
ขอ้มูล  รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล การแก ้
ปัญหา การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้เพื่อน าไปสู่
ค าตอบของปัญหา   หรือค าถามต่าง ๆ  ในท่ีสุดเป็นการสร้างองคค์วามรู้ ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรู้
ดงักล่าว ตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้จริญ พฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา 

 ในการจดัการเรียนการสอนผูส้อนตอ้งศึกษาเป้าหมายและปรัชญาของการจดัการเรียนรู้
ให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎี การเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวน 
การเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการและผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดแลว้พิจารณาเลือกน าไปใช้
ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัเน้ือหาสาระเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
แหล่งความรู้ของทอ้งถ่ินและท่ีส าคญัคือศกัยภาพของผูเ้รียนดว้ยดงันั้นในเน้ือหาสาระเดียวกัน
ผูส้อนแต่ละโรงเรียนยอ่มจดัการเรียนการสอนและใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัได ้   
 

เป้าหมายส าคญัของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติโดยมนุษยใ์ชก้ระบวนการสังเกต  
ส ารวจตรวจสอบและการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ 
หลกัการ  แนวคิดและทฤษฎี  ดงันั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เป็น         
ผูเ้รียนรู้และคน้พบดว้ยตนเองมากท่ีสุด นัน่คือ ใหไ้ดท้ั้งกระบวนการและองคค์วามรู้ตั้งแต่วยัเร่ิมแรก
ก่อนเขา้เรียนเม่ืออยูใ่นโรงเรียน  และเม่ือออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพแลว้  
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 การจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเป้าหมายส าคญัดงัน้ี 
 1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
 2.  เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาติ   และขอ้จ ากดัของวิทยาศาสตร์ 
 3.  เพื่อให้มีทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  
 4.  เพื่อพฒันากระบวนการคิดจินตนาการความสามารถในการแกปั้ญหาทกัษะการส่ือสาร   
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   และความสามารถในการตดัสินใจ 
 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมวลมนุษย์
สภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
 6.  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชีวิต 
 7.  เพื่อให้เป็นคนมีเหตุผลใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุมีผล สนใจและใฝ่รู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จากเป้าหมายดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนวิทยาศาสตร์ช่วยใหมี้การพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
ครอบคลุมถึงเร่ืองของความตระหนักและผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย   การจัด         
การเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ในทุกระดบั  จึงตอ้งด าเนินการท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บ   
การพฒันาท่ีสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ โ ดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการท่ีผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด  ลงมือปฏิบติัศึกษาคน้ควา้อย่างมีระบบด้วย
กิจกรรมหลากหลาย  กิจกรรมท่ีจะจดัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดมี้หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมภาคสนาม  กิจกรรมแกปั้ญหา กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมส ารวจตรวจสอบ กิจกรรม   
การทดลอง กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลทั้งจากขอ้มูลท่ีเป็นบุคคลเอกสารในห้องสมุดหรือหน่วยงานใน
ทอ้งถ่ินจนถึงการสืบคน้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กิจกรรมศึกษาคน้ควา้จากส่ือต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมอภิปราย   ฯลฯ  
 ทั้งน้ีโดยค านึงถึงวฒิุภาวะ ประสบการณ์เดิม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมต่างกนัท่ีผูเ้รียน
ได้รับรู้มาแลว้ก่อนเขา้สู่ห้องเรียนการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนระหว่างท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม
โดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียนเหล่าน้ี  จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้                
มีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้พฒันากระบวนการคิดขั้นสูงและ
คาดหวงัว่ากระบวนการเรียนดังกล่าวจะท าให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์           
มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรคร์วมทั้งสามารถส่ือสาร 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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 กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  
ไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ตามแนวการเรียนรู้ดงักล่าว  
ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ีไดพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้มาโดยล าดบั  
กล่าวคือ ในระยะเร่ิมแรกของการพฒันาหลกัสูตร  เน้นการใชก้ระบวนการ   สืบเสาะหาความรู้     
แต่ก าหนดแนวในการท ากิจกรรมค่อนขา้งมาก (Structured  Inquiry) ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกติดตาม
ผล  ลงมือปฏิบัติ ออกแบบ บนัทึกขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเอง ในระยะต่อมาได้เร่ิมพฒันา
กระบวนการเรียนรู้โดยก าหนดปัญหาปลายเปิด (Open – Ended  Problems) ใหผู้เ้รียนคิดวางแผน  
ออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้ตรวจสอบดว้ยความคิดตนเองมากข้ึนขั้นสุดทา้ย
ของการพฒันากระบวนการเรียนรู้คือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science and  
Technology Project) ท่ีผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุปัญหาหรือค าถามตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม   
วางแผนหาวิธีการท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยการสร้างทางเลือกหลากหลายโดยใชค้วามรู้ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนรู้มาตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา ลงมือปฏิบติั  และ
ประเมินผลการแกปั้ญหาสรุปเป็นความรู้ใหม่ 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
 การจดัการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน
ทุกขั้นตอนผูเ้รียนจะไดท้ ากิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคลในการสังเกตส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวัตั้งค  าถามหรือปัญหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิดวางแผน
และลงมือปฏิบติั การส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย มีเหตุมีผล โดยศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งส่วนท่ีเป็นสากลและทอ้งถ่ิน  และตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไปใชใ้น     
การตอบค าถามหรือแกปั้ญหาซ่ึงจะน าไปสู่องคค์วามรู้แนวคิดหลกัทางวิทยาศาสตร์และส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้หรือองคค์วามรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้นรับรู้กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว  จะท าให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้และเกิดการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
โดยครูผูส้อนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุน้ แนะน า ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และเพื่อให้การศึกษาวิทยาศาสตร์บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้จึงได้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นปี และแต่ละช่วงชั้นไวด้งัน้ี 

 1.  เขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต กระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.   เขา้ใจสมบติัของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร แรง และการเคล่ือนท่ีของพลงังาน 
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 3.  เขา้ใจโครงสร้างและส่วนประกอบของโลก ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 4.  ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงศึกษาค้นคว้าสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และส่ือสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นรับรู้ 
 5.  เช่ือมโยงความรู้ความคิดกบักระบวนการวิทยาศาสตร์ น าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือสร้างช้ินงาน 
 6.   มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์ คือ 1) ความสนใจใฝ่รู้ 2) ความมุ่งมัน่ 
อดทน รอบคอบ  3) ความซ่ือสัตย ์ประหยดั   4) การร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง          
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นความมีเหตุผล  และ  5) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 7.  มีเจตคติ คุณธรรมค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  คือ              
1) มีความพอใจ  ความซาบซ้ึง  ความสุขในการสืบเสาะหาความรู้และรักท่ีจะเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 2) ตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 3) ตระหนกัว่าการใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 4) แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง และเคารพในสิทธิของผลงานท่ีผูอ่ื้นและตนเองคิดคน้ข้ึน
5) แสดงความซาบซ้ึงในความงามและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ ์พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและทอ้งถ่ิน  และ 6) ตระหนกัและยอมรับความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้
และการท างานต่าง ๆ 
 

คุณภาพของผู้เรียนวทิยาศาสตร์เม่ือจบช่วงช้ันที ่4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
ผูเ้รียนท่ีเรียนจบช่วงชั้นท่ี  4   ควรมีความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการและจิตวิทยา

ศาสตร์ ดงัน้ี 
 1.  เขา้ใจกระบวนการท างานของเซลล ์และกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 2.  เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมการแปรผนั มิวเตชัน วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิต ในส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ 
 3.  เขา้ใจชนิดและจ านวนอนุภาคท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอมของธาตุ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อคน ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การเขียนสมการเคมี 
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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 4.  เขา้ใจชนิด สมบติั และปฏิกิริยาท่ีส าคญัของโพลิเมอร์ และสารชีวโมเลกลุ 
 5.  เขา้ใจความส าคญัระหว่างปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ สมบติัของ    
คล่ืนกล คุณภาพของเสียงและการได้ยิน สมบัติ ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ 
 6.  เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 7.  เขา้ใจการเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซ่ี เอกภพ และความส าคญั
ของเทคโนโลยอีวกาศ  
 8.  เขา้ใจความส าคญัของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยีประเภท   
ต่าง ๆ    และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดคน้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ผลของ
เทคโนโลย ีต่อชีวิต สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 9.  ระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีจะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปรต่างๆ สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
                10.  วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหา หรือตอบค าถามวิเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ ของตวัแปรต่างๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจ าลองจากผล หรือ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากส ารวจตรวจสอบ 
                11.  ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง 
หรือใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                12.  ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ท าโครงงาน หรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ  
                13.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหา                    
ความรู้โดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีไดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 
                14.  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอ่ง อา้งอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเป็นผลจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
                 15.  แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอย่างรู้คุณค่าเสนอตนเองร่วมมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนัดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
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                 16.  แสดงถึงความพอใจ ซาบซ้ึงในการคน้พบความรู้ พบค าตอบหรือแกปั้ญหาได ้
 17.  ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและ
เหตุผลประกอบเก่ียวกบัผลของการพฒันา การใชว้ิทยาศาสตร์เทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.  การเคล่ือนท่ีของสารผา่นเซลล ์

 2.  ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
3.  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

 4.  ตารางธาตุและการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ 
 5.  สารและสมบติัของสาร 
 6.  ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิดต่าง ๆ  
 7.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทาง การกระจดั เวลา อตัราเร็ว อตัราเร่ง 
 8.  การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
 9.  การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทต ์
                10.  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
                11.  การเคล่ือนท่ีแบบฮามอนิคอยา่งง่าย 
                12.  สนามโนม้ถ่วง สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหลก็ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 1.  อธิบายเก่ียวกับกลไกการรักษาดุลยภาพของน ้ า อุณหภูมิ กรด เบส และแร่ธาตุ    
ต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวิต 
 2.   อธิบายเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ    
 3.  อธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ ระหวา่งการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้ม   
 4.    บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5.   อธิบายโครงสร้างอะตอม ชนิด และจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลกัษณ์ 
นิวเคลียร์ของธาตุ 
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 6.   ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัสมบติั สารประกอบ และเลขอะตอมของธาตุ 
 7.  อธิบายหลักการของกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ี    และยกตัวอย่าง                  
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในทอ้งถ่ิน 
 8.   อธิบายความส าคญัของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต    ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 9.  น าเสนอการใชท้รัพยากรธรรมชาติ   ปัญหา สาเหตุของปัญหา และการป้องกนัแกไ้ข 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน และของประเทศ 
                10.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารในเร่ืองจุดเดือด จุดหลอมเหลว    และ
สถานะกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสารนั้น 
                11.   เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปท่ีพบในชีวิตประจ าวนั 
                12.   น าเสนอเก่ียวกบัสารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีจะมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
                13.   ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการวดั เวลา ความเร็ว ความเร่ง ของ       
การเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
                14.   ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพเจคไ์ทล ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
                15.   ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
                16.   ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
                17.   อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมทั้งบอกประโยชน์   และอนัตรายท่ี
เกิดจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

ช่วงช้ันที ่4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
 ในการน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในสาระท่ี  2 ดงัน้ี 
 สาระที ่2 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 :  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบั
ส่ิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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ตารางท่ี 1  แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของมาตรฐานท่ี ว 2.1 
 

สาระการเรียนรู้รายภาค 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ม.4 ม.5 ม.6 
1.  การอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ี 
     ของส่ิงมีชีวติ 
2.  การบอกความส าคญัของความหลากหลายทาง 
     ชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
     และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

1.  อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลง 
     แทนท่ีของส่ิงมีชีวติ 
2.  บอกความส าคญัของความ 
     หลากหลายทางชีวภาพ 
     ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
     และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

  

 
  มาตรฐาน ว 2.2 :  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
ตารางท่ี 2  แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของมาตรฐานท่ี ว 2.2 

 

สาระการเรียนรู้รายภาค 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ม.4 ม.5 ม.6 
1.  การส ารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
     ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
     ในระดบัทอ้งถ่ินระดบั ประเทศ  และ 
     ระดบัโลก 
2.  การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา   
     การวางแผน  และการลงมือปฏิบติั 
3.  การร่วมกบัชุมชน  ป้องกนั  แกไ้ข 
     ปัญหา  เฝ้าระวงั  อนุรักษแ์ละพฒันา 
     ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

1.  การส ารวจ  การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
     ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
     ในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบั ประเทศ  และ 
     ระดบัโลก 
2.  การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  การวางแผน 
     และการลงมือปฏิบติั 
3.  การร่วมกบัชุมชน  ป้องกนั  แกไ้ขปัญหา 
      เฝ้าระวงั  อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากร 
     ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
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ค าอธิบายรายวชิาวทิยาศาสตร์ (ว 41101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 เวลา 60 ช่ัวโมง  
1.5 หน่วยกติ 
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ การเคล่ือนท่ีของสารผ่านเซลล ์         
การรักษาดุลยภาพของเซลล ์ดุลยภาพของน ้ าเกลือแร่ อุณหภูมิในร่างกายมนุษยแ์ละสัตวร์ะบบบ
ภูมิคุม้กนัของมนุษย ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิเวศ  ความสัมพนัธ์
ในระบบนิเวศแบบจ าลองอะตอมอนุภาคมูลฐาน ของอะตอมโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต  การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ท่ีอยู่ใกลต้วัผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ทดลอง  ปฏิบติัจริง  สรุป รายงาน  เพื่อพฒันา
ทกัษะและกระบวนการในการคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์  และสามารถน าทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ป
ใช้ในชีวิตประจ าวนั  และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างสร้างสรรค ์  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   การวดัประเมินผลดว้ยวิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริง
ของเน้ือหา  ผูเ้รียน  และทกัษะกระบวนการท่ีตอ้งการวดั 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 มี 6 หน่วย 
ประกอบดว้ย 1) การเคล่ือนท่ีของสารผา่นเซลล ์ 2) ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 3) อนุภาคมูลฐาน     
ของอะตอม 4) ตารางธาตุและการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ 5) สารและสมบติัของสาร และ             
6) ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิดต่างๆ ผูว้ิจยัท าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียน 24 ชัว่โมง 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนว  Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 24 ช่ัวโมง 

................................. 
  

 1.   มาตรฐานการเรียนรู้  
  มาตรฐาน ว 2.1 :  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม
กบัส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
  มาตรฐาน ว 2.2 :  เข้าใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื   
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 2.   ความคิดรวบยอดหลกั (Core  Concept) 
  2.1 สาระหลกั 
   2.1.1  ระบบนิเวศ 
     2.1.1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
     2.1.1.2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 
     2.1.1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
     2.1.1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

     2.1.1.5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
   2.1.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 

     2.1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     2.1.2.2 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     2.1.2.3 การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2  ทักษะ/กระบวนการ  
   2.2.1  กระบวนการกลุ่ม 
   2.2.2  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   2.2.3  ความมีเหตุมีผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

   2.3.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
   2.3.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
   2.3.3 มีวินยั 
   2.3.4 ใฝ่เรียนรู้ 
   2.3.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
   2.3.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
   2.3.7 รักความเป็นไทย 
   2.3.8 มีจิตสาธารณะ 

 3. ความเขา้ใจท่ีคงทนมีเหตุและมีผล 
  3.1 ระบบนิเวศ 
  3.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
 4. กรอบการวดัและประเมินผลตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย 
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน/
ร่องรอย/หลกัฐาน 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ความเขา้ใจท่ีคงทน 
มีเหตุมีผล 
-  ความรู้ 
1.  ระบบนิเวศ 
2.  ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
ทกัษะกระบวนการ 
 
-  กระบวนการกลุ่ม 
 
 
-  กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และ 
ความมีเหตุมีผลตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
ใบงานท่ี 1-13 
ใบงานท่ี 14-21 
 
 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถ 
ในการผลิตผลงาน 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถ 
การปฏิบติัตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
ตรวจใบงานท่ี 1-2 
 
 
 
-  สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 
-  สังเกต 
พฤติกรรม 
ในการปฏิบติังาน
และการปฏิบติั 
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
ใบงานท่ี 1-13 
ใบงานท่ี 14-21 
 
 
-  แบบประเมิน 
ทกัษะกระบวน  
การกลุ่ม 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถใน 
การปฏิบติัตาม 
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ 50 
 
 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป 
ผา่นเกณฑ ์

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
-  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
-  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
-  มีวินยั 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
- รักความเป็นไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

 
 
-  แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานของ
นกัเรียนรายบุคคล 

 
 
-  สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานของ
นกัเรียนรายบุคคล 

 
 
-  แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
การท างานของ
นกัเรียนรายบุคคล 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป 
ผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย 
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน/
ร่องรอย/หลกัฐาน 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ทกัษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวชิา 
-  กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ 

 
 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถ 
ดา้นการผลิตผลงาน 
ดา้นการปฏิบติังาน
และดา้นการปฏิบติั
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
-  สังเกต 
พฤติกรรม
ความสามารถ 
ดา้นการผลิต
ผลงาน  
ดา้นการ
ปฏิบติังานและ
ดา้นการปฏิบติั
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
-  แบบประเมิน 
ความสามารถ 
ดา้นการผลิต
ผลงาน 
ดา้นการ
ปฏิบติังานและ
ดา้นการปฏิบติั
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป 
ผา่นเกณฑ ์
 

ทกัษะการเรียนรู้ร่วมวชิา 
-  ทกัษะการเขียน 
 
 
-  ทกัษะการรายงาน 
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
-  แบบประเมิน 
ผลงานดา้นทกัษะ
การเขียน 
-  แบบประเมิน 
ผลงาน 
ดา้นการรายงาน 
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
-  ประเมินผลงาน 
ดา้นทกัษะ 
การเขียน 
-  สังเกต 
พฤติกรรม 
การรายงาน 
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
-  แบบประเมิน 
ผลงานดา้นทกัษะ
การเขียน 
-  แบบประเมิน 
ผลงาน 
ดา้นการรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป 
ผา่นเกณฑ ์
 

 
 

การพฒันาหลกัสูตร 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษานั้นมีความส าคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษาเพราะเป็นเหมือนส่ิงท่ีใช้
ส าหรับช้ีแนวทางทางการศึกษาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน รวมทั้งเป็นแนวทาง 
ในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวนัท่ีจะใหน้กัเรียนไดมุ่้งไปสู่เป้าหมาย ประสบผลส าเร็จในชีวิตและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยไม่เป็นภาระของสังคม   ดงันั้น
หลกัสูตรท่ีดี  จึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสังคมและเหมาะสมกบัผูเ้รียนในการพฒันาหลกัสูตร        
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จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนั เพื่อให้มีหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์
สงัคมของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิไดใ้นอนาคต 

 

ความหมายของหลกัสูตร 
 ค าวา่ “หลกัสูตร” ในภาษาองักฤษคือค าว่า Curriculum มีรากศพัทม์าจากภาษาละตินคือ
ค าว่า  “currere”  หมายถึง ส นามแข่ง  ทางวิ่ง  หรือลู่ท่ีนกัวิ่งวิ่งเขา้สู่เส้นชยั (ธ ารง บวัศรี 2542 : 2)           
แต่ความคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรแต่เดิมนั้นคนส่วนใหญ่คิดวา่หลกัสูตรมีลกัษณะเป็นสนามแข่งขนัจริง ๆ 
คือ นักเรียนตอ้งมีการแข่งขนักนัเรียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้หรือให้จบหลกัสูตร   เพื่อท่ีจะไดรั้บ
ประกาศนียบตัรหรือใบปริญญา กระทัง่ในปัจจุบนัความเช่ือหรือแนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรก็ยงั      
ยึดมัน่ว่า “หลกัสูตร”  ก็คือ สนามแข่งท่ีประกอบดว้ยรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งเรียนให้
ประสบผลส าเร็จ  (ชมพนัธ์ กญุชร ณ อยธุยา 2530 : 1, อา้งถึงใน มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2543 : 4) 
 กรมวิชาการ (2544 ก : 1) มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2543 : 6) วิชยั ประสิทธ์ิวุฒิเวชช ์(2542 : 81) 
และกาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 14) ใหค้วามหมายหลกัสูตรว่า หลกัสูตรหมายถึง มวลประสบการณ์   
ท่ีจดัใหผู้เ้รียนโดยการจดัท าเป็นเอกสารโครงการ แผนหรือขอ้ก าหนดท่ีเรียกว่า “หนงัสือหลกัสูตร” 
อนัประกอบดว้ย หลกัการ  จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน      
การสอนและมีการอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ ไวใ้นเอกสารเล่มอ่ืน ๆ ท่ีเรียกวา่ “เอกสาร
ประกอบหลกัสูตร” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคลใหเ้กิดความรู้ ความสามารถไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดของตน และช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัในการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง รู้จกั
ตนเอง มีชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ส าหรับวิชยั วงษใ์หญ่ (2545 : 10) ไดใ้ห้ความหมาย
และความส าคญัของหลกัสูตรไวว้่าหลกัสูตรหมายถึง รูปแบบต่าง ๆ ทางพื้นฐานในการจัดท า
หลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตร การสร้างและพฒันาหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรสถานศึกษา การใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน การจดัประสบการณ์และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลหลกัสูตร และการบริหารหลกัสูตร  ส่วนสงดั อุทรานนัท ์(2532 : 30) ไดใ้หค้วามหมาย
ของหลกัสูตรว่า หลกัสูตรและการสอนคือกิจกรรมการเรียนการสอนและมวลประสบการณ์ท่ี
ผูส้อนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนรับและน าไปพฒันาให้เตม็ศกัยภาพของแต่ละคน โดยมี
การวางแผนไวล่้วงหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 45) และสมนึก ธาตุทอง (2548 : 21-23) 
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนโดยมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ก าหนดไวใ้นเอกสารเพื่อเป็นแม่บทในการจดัการเรียนการสอน
ตามล าดบัชั้น และวิชยั ดิสสระ (2535 : 17-18) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรว่า หลกัสูตร หมายถึง 
การสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่หรือการจดัท าหลกัสูตร ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนดว้ยวิธีการปรับหรือขยาย  
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 ส าหรับนกัการศึกษาต่างประเทศกไ็ดใ้หค้วามหมายของค าวา่หลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี  
 บอ็บบิท (Bobbit 1981 : 42) ใหค้วามหมายวา่หลกัสูตรหมายถึง รายการของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เด็กและเยาวชนตอ้งท าและมีประสบการณ์ ดว้ยวิธีการพฒันาความสามารถ ในการท าส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าวไดดี้ เพื่อสามารถด ารงชีวิตในวยัผูใ้หญ่ได ้ส าหรับโบแชมป์ (Beauchamp 1981 : 61-62) ให้
ความหมายวา่หลกัสูตร มีอยูด่ว้ยกนั 3 สถานะ คือ 1) ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของศาสตร์
สาขาวิชาหน่ึง ซ่ึงศึกษาถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร วิธีการใช้หลกัสูตรและวิธีการประเมิน
หลกัสูตร 2) ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเรียนท่ีเขียนข้ึน       
อยา่งเป็นทางการซ่ึงตามความหมายน้ีจะหมายถึงเอกสารซ่ึงเขียนข้ึนอยา่งเป็นทางการ และในเอกสาร    
ก็ประกอบด้วยรายละเอียดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลการเรียน   รวมทั้งก าหนดเวลา
ส าหรับ  การเรียนการสอนดว้ย และ 3) ความหมายของหลกัสูตร ในขอบเขตของระบบการท างาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรซ่ึงหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดับุคลากร   
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการใชห้ลกัสูตร กระบวนการประเมินผลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัหลกัสูตร เป็นการมองท่ีเน้นกระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนั้น ๆ  ส่วน ทาบา 
(Taba 1962 : 10) ใหค้วามหมายว่าหลกัสูตรหมายถึงวิธีการเตรียมเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมในฐานะท่ี
เป็นสมาชิกท่ีสามารถสร้างผลผลิตใหแ้ก่สงัคมของเขา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักู๊ด (Good 1973 : 157) ท่ีให้
ความหมายวา่ หลกัสูตร หมายถึง 1) เน้ือหาท่ีจดัไวเ้ป็นระบบใหผู้เ้รียนไดศึ้กส าเร็จไดรั้บประกาศนียบตัร
ในสาขาใดสาขาหน่ึง เช่น หลกัสูตรสังคม หลกัสูตรศิลปะเป็นตน้ 2) เคา้โครงทัว่ไปของเน้ือหา 
หรือส่ิงเฉพาะท่ีตอ้งสอน ซ่ึงโรงเรียนจดัใหแ้ก่เดก็เพื่อใหมี้ความรู้จบชั้น หรือไดรั้บประกาศนียบตัร 
เพื่อให้สามารถเรียนต่อในทางวิชาชีพต่อไป  และ 3) กลุ่มวิชาและการจดัประสบการณ์ก าหนดไว้
ภายใตก้ารแนะน าของโรงเรียน  ส่วน วิลเลอร์ (Wheeler 1974 : 11) และโครว ์(Crow 1980 : 250) 
กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า หลกัสูตรหมายถึงประสบการณ์ท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาจดัให้นักเรียน
หรือท่ีนักเรียนไดรั้บทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนไดมี้พฒันาการดา้นร่างกาย 
สังคม ปัญญา และจิตใจ  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่าหลกัสูตรหมายถึง แผน หรือขอ้ก าหนดหรือโครงการท่ีเก่ียวกบั 
การจดัมวลประสบการณ์   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้
ประสบผลส าเร็จตามศกัยภาพของตนเองทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ สังคม  และจิตใจ และสามารถใช้
ชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ความส าคญัของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง ท่ีจะท าใหค้วามมุ่งหมายในการจดัการศึกษาบรรลุผล           
สมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะหลกัสูตรมีความส าคญัในการช่วยพฒันาบุคคล     
ในทุก ๆ ดา้น  กล่าวคือ  ผูเ้รียนอยู่ในวยัท่ีก าลงัจะเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตหลกัสูตรมีความส าคญัต่อ        
การพฒันาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพราะผูพ้ฒันาหลกัสูตรสามารถท่ีจะก าหนดจุดมุ่งหมาย  
และเน้ือหาวิชาของหลกัสูตรเพื่อวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ             
มีความส านึกในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองดี ท าให้ผูเ้รียนเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
หลกัสูตรจะช่วยให้ผูเ้รียนไดค้น้พบความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง ตลอดจน
รู้จกัก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามท่ีตนเองถนัด หลกัสูตรจึงเปรียบเสมือนหางเสือ      
ท่ีคอยบังคับหรือก าหนดทิศทางในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
หลกัสูตรท าให้สังคมเปล่ียนแปลงไดเ้พราะเม่ือประเทศชาติตอ้งการท่ีจะสร้างคุณลกัษณะของประชาชน
ในชาติให้เป็นอย่างไรรัฐบาลก็สามารถจะก าหนดจุดหมายและเน้ือหาวิชาท่ีจะพัฒนา และ
สร้างสรรคใ์หเ้ยาวชนเป็นไปตามท่ีชาติตอ้งการ  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2543 : 6)  
 นอกจากน้ีไดมี้ ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของหลกัสูตรไวด้งัน้ี พงษศ์กัด์ิ ภูกาบขาว (2540 :  
18-19) สุมิตร  คุณากร (2536 : 199-200) ธ ารง  บวัศรี (2531 : ก) เซเลอร์ และอเลก็ซานเดอร์ (Saylor 
and Alexander 1974 : 5)  กล่าวว่า หลกัสูตร คือ หวัใจของการศึกษาเพราะหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ี
ช้ีใหเ้ห็นว่าโรงเรียนมีจุดมุ่งหมาย ในการใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งไร สามารถใหค้วามรู้ ส่งเสริม
ทกัษะ และเจตคติในดา้นใดบา้ง มวลประสบการณ์ต่างๆ ในหลกัสูตรเป็นเสมือนเคร่ืองช้ีแนวทางท่ี
ช่วยใหท้ราบไดว้่า การศึกษาท่ีจดัให้แก่ผูเ้รียนนั้นเนน้หนกัไปในทางใด มีผลดีต่อตวัผูเ้รียน และ
สังคมมากนอ้ยเพียงใด เป็นเคร่ืองน าทางในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาน าไปปฏิบติัเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา ควบคุมการจดัการเรียน      
การสอนของสถาบนัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ และยงัเป็นเกณฑม์าตรฐานในการจดัสรรงบประมาณ
และบุคลากร ในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยอาจก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ว่า ผูเ้รียนควรไดรั้บส่ิงใดบา้งท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนและแก่สังคม ก าหนดเน้ือหาวิชาท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ราบร่ืน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคมไดต้ามศกัยภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ ทกัษะเจตคติ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จะเป็นส่ิงท่ีนกัเรียน
สามารถน าไปใชใ้นการอยูร่่วมกนัในสงัคม และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ เปรียบเสมือน
แผนการเดินทางและการด ารงชีวิตของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในทาง การศึกษา 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า หลกัสูตรเป็นหัวใจส าคญัของการศึกษา เพราะช้ีให้เห็นถึง            
ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาว่าควรจะไปในทิศทางใด ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนและสังคม 
รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดแนวทาง  
การเรียนรู้ความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ ทกัษะ เจตคติ ค่านิยมอนัพึงประสงค ์รวมถึง     
การอยูร่่วมกนั ในสงัคม  การบ าเพญ็ประโยชน์ ต่อชุมชนและประเทศต่อไป 
 

องค์ประกอบของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในลกัษณะใดก็ตามจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ  ซ่ึง รุจิร์  ภู่สาระ (2545 : 8)  กล่าวว่า องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนท่ีอยู่ภายใน
ประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตร เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหค้วามหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์  เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลักสูตร  โดยมีแนวคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรดงัน้ี 
 ทาบา  (Taba 1962  : 14)  ใหค้วามเห็นวา่หลกัสูตรมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง  คือ     

1) วตัถุประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ฉพาะวิชา 2) เน้ือหาวิชาและจ านวนชัว่โมงส าหรับแต่ละวิชา  
3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) โครงการประเมินผลตามหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไทเลอร์ 
(Tyler 1996 : 1, อา้งถึงใน มยรุฉตัร  ธรรมวิเศษ 2547 : 9)  ท่ีกล่าววา่โครงสร้างของหลกัสูตรมี 4 ประการ 
คือ 1) จุดมุ่งหมาย (Education Purpose) ท่ีโรงเรียนตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดผล 2) ประสบการณ์ (Education 
Experience) ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อใหจุ้ดมุ่งหมายบรรลุผล 3) วิธีการจดัประสบการณ์ (Organizational 
Education Experience) เพื่อให้การสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และ 4) วิธีการประเมิน 
(Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้   นอกจากน้ี นิรมล ศตวุฒิ 
และคณะ (2540 : 12) กล่าวว่าหลกัสูตรโดยทัว่ไปจะมีส่วนประกอบ คือ หลกัการ จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย
เฉพาะโครงสร้าง ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน 
และแนวทางการใชห้ลกัสูตร  ส่วน อารีย ์พรหมเลก็ (2547 : 37) สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 18-19) และวิชยั 
ประสิทธ์ิ  วุฒิเวชช์ (2542 : 50-52)  มีความเห็นเช่นเดียวกนัว่าหลกัสูตรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ        
4 อยา่งไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค ์ (Aims and Objectives) 2) เน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์ (Contents and Experiences) 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation)  
และ  4) การประเมินผล (Evaluation)    ซ่ึงเป็นวฏัจกัรท่ีหมุนเวียนโดยไม่จบส้ินและแต่ละวฏัจกัรจะมี
เวลานานหลายปีและมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรหลายฝ่ายหลายคน   และจากแนวคิดของอุบลรัตน์ 
กิจไมตรี (2544 : 32) หลกัสูตรประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) เน้ือหาวิชา 3) กระบวนการ
เรียนรู้  และ  4) การประเมินผล  
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 จากการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของหลกัสูตรขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าหลกัสูตรตอ้งมี
องคป์ระกอบ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย (Aims)  2) เน้ือหาวิชาและประสบการณ์ (Subject  Matter and 
Experience) 3) กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities)  และ 4) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้
หลกัสูตรมีประสิทธิภาพองคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้ง 4 ส่วน  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั และ
มีผลต่อเน่ืองกนั เร่ิมตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาว่าการศึกษาในระดบันั้น ๆ ควรเป็นไป
เพื่ออะไร ผูเ้รียนส าเร็จตามหลกัสูตรนั้นแลว้ควรมีคุณสมบติัอย่างไร เน้ือหาและประสบการณ์ใด   
ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีคุณสมบติับรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ กิจกรรมการเรียนการสอนควร
เป็นแบบใดปฏิบติัอยา่งไรแลว้จึงประเมินผลวา่หลกัสูตรมีผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่ 
 

ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
 หลักสูตรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษา   เพราะเป็น
เคร่ืองมือส าคญั หรือกรอบแนวปฏิบัติในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับให้บรรลุ      
ความมุ่งหมายท่ีวางไวโ้ดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย และเน้ือหาของหลกัสูตรเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ 
ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์อนัสูงสุดของชาติท่ีก าหนดไว ้  โดย
วางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเ้รียนเพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพื้นฐาน  
ในการด ารงชีวิต สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมได ้การจดัการศึกษาท่ีดี จึงควรมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผูเ้รียนหลักสูตร  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี           
การปรับปรุง หรือพฒันาให้มีความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอได้มีนักการศึกษาและผูใ้ห้ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรไว้
หลากหลายทศันะ ดงัน้ี 
 เซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์ (Saylor and Alexander 1974 : 7)  อารีย ์ พรหมเลก็ (2547 : 39)
บรรณพต  สุวรรณประเสริฐ (2544 : 15) วิชยั  ประสิทธ์ิวุฒิเวชช ์(2542 : 10)  และสงดั  อุทรานนัท ์
(2532 : 30) ใหค้วามหมายของการพฒันาหลกัสูตรแนวเดียวกนัวา่การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การแกไ้ข
หรือการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึนหรือเป็นการสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ โดยใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม และรวมถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผูเ้รียนด้วย            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุบลรัตน์  กิจไมตรี (2544 : 32) ใหค้วามหมายว่า  การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง  
การสร้างหลกัสูตรหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ 
ความตอ้งการของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้
ความสามารถ ทศันคติและพฤติกรรมตามท่ีก าหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษาส่วนกาญจนา คุณารักษ ์
(2540 : 334) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันาหลกัสูตร  หมายถึง  กระบวนการวางแผนจดักิจกรรม     
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การเรียนการสอนทุกประเภท  เพื่อให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์    
ท่ีวางไวจ้ากแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า  การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การปรับปรุงหลกัสูตรข้ึนใหม่ 
หรือ การปรับปรุงหลกัสูตรบางส่วนท่ีมีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหา สาระ 
โครงสร้างกระบวนการ องคป์ระกอบต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมเศรษฐกิจของ
แต่ละทอ้งถ่ินรวมถึงเป็นกระบวนการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงและความ
ตอ้งการของสังคมใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

รูปแบบและกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 งานพฒันาหลกัสูตรเป็นงานท่ีซับซ้อนตอ้งท าอย่างเป็นระบบระเบียบ ตามขั้นตอน 
กระบวนการท่ีก าหนดโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัหลกัสูตร นกัพฒันาหลกัสูตร นกัวิชาการ 
ร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย การพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา จึงมีหลายรูปแบบ         
ดงัอาศยา สุริยฉาย (2543 : 20) กล่าวว่าการพฒันาหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากมีจุดเนน้ท่ีต่างกนั 
เช่นเนน้กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตั้งแต่การศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้าง และ
พฒันาหลกัสูตรตามรูปแบบการมุ่งเน้นกระบวนการสอน เป็นการแปลงหลกัสูตรออกมาเป็น
ก าหนดการสอน แผนการสอน คู่มือครู แบบเรียน วสัดุและส่ือการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
บทบาทของนกัพฒันาหลกัสูตรระดบัห้องเรียน การเนน้กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการสอน
ท่ีต่อเน่ืองกนั เป็นภาพรวมของการพฒันาหลกัสูตรท่ีสามารถเรียงล าดับแนวคิดของการพฒันา
หลกัสูตรไดเ้ตม็รูปแบบ การเลือกรูปแบบในการพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น เน่ืองจาก
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรจะเป็นแนวทางเพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรไดส้ะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน    
ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบหรือกระบวนการพฒันาหลกัสูตรอย่างหลากหลาย  จากนักการศึกษาทั้ง        
นกัการศึกษาไทยและต่างประเทศ ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler 1950 : 3)   รูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรท่ีรู้จกักนัแพร่หลายจากหนงัสือ Basic Principles of Curriculum and Instruction ของราลฟ์ 
ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ไดอ้ธิบายหลกัการพื้นฐานของการพฒันาหลกัสูตรจากการตอบปัญหา
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) จุดประสงคท์างการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาตอ้งการแสวงหามีอะไรบา้ง 
2) จะตอ้งจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งเพื่อบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 3) จะจดั
ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่าน้ีใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร และ 4) เราจะทราบไดอ้ยา่งไรว่า
การจัดประสบการณ์นั้ นได้บรรลุจุดประสงค์ทางการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ ไทเลอร์ได้กล่าวว่า         
การวางแผนหลกัสูตรท าการจ าแนกจุดประสงคท์ัว่ไปโดยการรวบรวมขอ้มูลจาก 3 แหล่ง คือ     
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จากผูเ้รียนสภาพชีวิตประจ าวนัภายนอกโรงเรียนและเน้ือหาวิชา หลงัจากท่ีจ าแนกจุดประสงค์
ทัว่ไปแลว้ นกัวางแผนหลกัสูตรไดท้ าการกลัน่กรองจุดประสงคเ์หล่านั้น โดยใชป้รัชญาทาง
การศึกษา ปรัชญาสงัคม และจิตวิทยาการเรียนรู้ สามารถเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2    รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Model) 
ท่ีมา  :  Ralph W. Tyler, The Steps of Curriculum Development [Online], accessed  
9 January 2006.  Available from  http://www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp 
 
  จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงถึงแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ว่า การพฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เร่ิมดว้ยการก าหนดจุดมุ่งหมายชัว่คราว 
(Tentative Objectives) โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล (Sources) ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ              
3 แหล่งดว้ยกนั คือ 1) ศึกษาจากสังคม 2) ศึกษาจากตวัผูเ้รียน และ 3) ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ              
ในเน้ือหาวิชาและขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งหมดน้ีจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมาย
อย่างคร่าว ๆ จุดมุ่งหมายท่ีไดใ้นขั้นน้ี  บางคร้ังมีมากเกินกว่าท่ีจะจดัเขา้ไวใ้นหลกัสูตรไดท้ั้งหมด 
จึงควรไดมี้การเลือก จุดมุ่งหมายขอ้ท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกนัให้เหลือนอ้ยลง เพื่อน าไปเป็นหลกั
ในการปฏิบติัขั้นต่อ ๆ ไป  ไทเลอร์ไดเ้สนอว่าการเลือกจุดมุ่งหมายควรผ่านการกลัน่กรองเพื่อคดั 
ขอ้ท่ีไม่ส าคญัและไม่สอดคลอ้งออก 2 ขั้นตอน คือ พิจารณาหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้และพิจารณา
หลกัปรัชญา จุดมุ่งหมายท่ีผ่านการกลัน่กรองแลว้น้ี  เรียกว่า จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง (Precise 
Objectives) 
  ขั้นท่ี 2  การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) ในการวาง
โครงสร้างของหลกัสูตร ไทเลอร์ไดต้ั้งค  าถามขอ้ท่ี 2 ไวว้่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอยา่งไร   
จึงจะช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้จุดมุ่งหมายท่ีระบุทั้ งพฤติกรรมและเน้ือหานั้ น       

จิตวทิยา 

สังคม 

ผูเ้รียน 

เน้ือหาวชิา จุดมุ่งหมาย 
ชัว่คราว 

ปรัชญา 

ประเมินผล เลือกประสบการณ์ 

จุดมุ่งหมาย 
ท่ีแทจ้ริง แหล่งขอ้มูล กลัน่กรอง 
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การประเมินผลประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

แหล่งขอ้มูลจากนกัเรียน 

ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายชัว่คราว 

พิจารณากลัน่กรองโดยใชป้รัชญาทางการศึกษา 

แหล่งขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม แหล่งขอ้มูลจากเน้ือหา 

ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 

พิจารณากลัน่กรองโดยใชจิ้ตวทิยาการเรียนรู้ 

การคดัเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

การรวบรวมประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

เป็นจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เกิด          
การเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการท่ีจะใหบ้รรลุถึงจุดหมายท่ีก าหนดไว ้
  ขั้นท่ี 3  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
แนวคิด ในการจดัสร้างหลกัสูตรของไทเลอร์ เป็นขั้นท่ีจะท าให้ผูว้างแผนจดัท าหลกัสูตรรู้ว่า
ประสบการณ์การเรียนท่ีจะจดัข้ึนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 2.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลวิา (Oliva 1992 : 168) ไดน้ าความคิดเก่ียวกบั
การพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์มาปรับและเขียนเป็นแผนภูมิ โดยเพิ่มเติมกระบวนการวางแผน 
ภายหลงัจากการก าหนดจุดประสงคข์องการเรียนการสอน รายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3    รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา (Oliva) 
ท่ีมา  :  Oliva F. Peter,  Developing Curriculum,  3rd ed. (New York : Harper Collins Publisher, 1992) , 
69. 
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 3.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba 1962 : 456-459) ใชว้ิธีการพฒันา
หลกัสูตรแบบรากหญา้ (Grassroots) โดยมีความเช่ือว่า หลกัสูตรควรไดรั้บการออกแบบโดย
ครูผูส้อนมากกวา่ท่ีจะถูกพฒันาโดยองคก์รท่ีอยูร่ะดบัสูงข้ึนไปมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

  3.1  การสร้างหน่วยการเรียนการสอนน าร่องเพื่อเป็นตัวแทนของระดับหรือ
ขอบเขตของเน้ือหา ทาบาพิจารณาว่าขั้นตอนน้ีมีความเช่ือมโยงกนัระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบติั     
ซ่ึงในการสร้างหน่วยน าร่องน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี (Taba 1962 : 345-679) 
   3.1.1  จ าแนกความตอ้งการ นกัพฒันาหลกัสูตรตอ้งจ าแนกความตอ้งการของ
ผูเ้รียนในดา้นช่องวา่ง ขอ้บกพร่องและความแตกต่างดา้นภูมิหลงั 
   3.1.2  ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ทาบาไดใ้ชค้  าวา่ เป้าหมาย (Goal) และจุดประสงค ์(Objective) 
   3.1.3  การคดัเลือกเน้ือหาวิชา เน้ือหาวิชาท่ีก าหนดใหเ้รียนนั้นตอ้งพิจารณาจาก
จุดมุ่งหมาย ไม่เพียงแต่จะพิจารณาใหส้อดคลอ้งกนัระหวา่งเน้ือหานั้น ๆ ดว้ย 
   3.1.4  การจดัรวบรวมเน้ือหาวิชา เป็นการจดัล าดบัของเน้ือหา วิชาท่ีจะใชส้อน
ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากวฒิุภาวะ ความพร้อมของผูเ้รียน ความยากง่ายของเน้ือหาวิชา 
   3.1.5  การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ นกัพฒันาหลกัสูตรจะเป็นผูก้  าหนด
วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน 
   3.1.6  การจดัรวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนพิจารณาว่าจะด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียน ตลอดจนความเช่ือมโยงและจดัล าดบักิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
   3.1.7  การพิจารณาถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินผล การประเมินผล
การพฒันาหลกัสูตรจะพิจารณาท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย   
ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นักพฒันาหลกัสูตรจะเลือกเทคนิควิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใชใ้น       
การประเมินผลหลกัสูตร 
   3.1.8  การตรวจสอบความสมดุลและล าดบัขั้นตอน ไดใ้ห้ขอ้เสนอว่าตอ้งมี   
การพิจารณาความคงท่ีระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน่วยการเรียนการสอน การจดัล าดบั
ขั้นตอนประสบการณ์การเรียนรู้ และความสมดุลในกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบของ               
การน าเสนอ 
  3.2  การตรวจสอบหน่วยการเรียนการสอน หลงัจากท่ีมีการสร้างหน่วยการเรียน
การสอนน าร่องแลว้จะตอ้งมีการน าไปทดลองเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและประสิทธิภาพ ตลอดจน
ก าหนดระดบัความสามารถท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
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  3.3  การปรับปรุงและการแกไ้ข เน่ืองจากหน่วยการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกันในด้านความตอ้งการและความสามารถ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ความแตกต่างในรูปแบบการสอน ดงันั้นหลกัสูตรจะตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัชั้นเรียนทุกรูปแบบ ทาบาไดแ้นะน าศึกษานิเทศกผ์ูร่้วมพฒันาหลกัสูตรและนกัพฒันา
หลกัสูตร วา่ตอ้งมีการพิจารณาถึงหลกัการและทฤษฎีในการก าหนดโครงสร้าง การเลือกเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น นอกจากน้ีแลว้ยงัไดใ้หข้อ้สังเกตว่าควรจะมีคู่มือการใชห้น่วยงานการเรียน
การสอน 

  3.4  การพฒันากรอบโครงสร้าง หลงัจากท่ีไดพ้ฒันาหน่วยการเรียนการสอนต่าง ๆ 
แลว้ ผูว้างแผนหลกัสูตรจะตอ้งตรวจสอบหน่วยการเรียนการสอนเหล่านั้น เพื่อดูความสมบูรณ์ของ
ขอบข่ายและความเหมาะสมของล าดบัเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรจะเป็นผูต้รวจสอบความ
เหมาะสมของหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมา 

  3.5  การน าไปใชแ้ละการเผยแพร่ เป็นการน าหน่วยการเรียนการสอนท่ีไดรั้บ     
การพฒันาไปใชใ้นชั้นเรียน ทาบากล่าวว่า ก่อนท่ีจะน าไปใชแ้ละเผยแพร่นั้น ตอ้งมีการฝึกอบรม
ก่อน 
 4.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, 
Alexander and Lewis 1981 : 30)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
วา่จะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตรก่อน แลว้จึงด าเนินการจดัท าหลกัสูตร   
โดยการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายและจุดประสงค ์เหมาะสมกบัผูเ้รียนและลกัษณะของ
สังคมและค านึงถึงนโยบายทางการเมืองและสังคมดว้ย เม่ือไดห้ลกัสูตรแลว้ก็น าไปใช้โดยตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงในขั้นน้ีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นให้แก่ครูในการเลือก
รูปแบบการสอน และการใชส่ื้อขั้นสุดทา้ยคือการประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือการประเมิน
ความก้าวหน้าของผูเ้รียนโดยครูและประเมินหลักสูตร   ซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มผูรั้บผิดชอบใน          
การพฒันาหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีไดใ้ช้เป็นพื้นฐานส าหรับการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตร โดยสรุปเป็น
แผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4   รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และเลวิส  
ท่ีมา  :  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. 
 
  จากแผนภูมิท่ี 4 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรเร่ิมตน้จากเป้าหมายและจุดประสงค์
แล้วแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ การออกแบบหลกัสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล
หลกัสูตร โดยแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
  4.1 การออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอ้มูลทางการเมืองและสังคมเป็น   
การตดัสินใจในการออกแบบหลกัสูตร 

  4.2 การน าหลักสูตรไปใช้ โดยผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาวางแผนการใช้หลักสูตร        
ส่ือ การจดัการโดยใหมี้ความยดืหยุน่และมีอิสระใหก้บัครูและนกัเรียน 

  4.3 การประเมินผลหลักสูตร ผู ้สอนจะเป็นผู ้พิจารณาขั้ นตอนการประเมินผล             
เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีการพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลหลกัสูตรขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การประเมินผลใชเ้ป็นพื้นฐานประกอบการตดัสินใจเพื่อวางแผนในอนาคต 

 

เป้าหมายและจุดประสงค ์

   การพิจารณาออกแบบ 

โดยนกัวางแผนหลกัสูตร 
โดยการใชข้อ้มูลทาง 
การเมืองและสังคมเป็น 

เคร่ืองมือตดัสินใจ 
การออกแบบหลกัสูตร 

การออกแบบหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้ การประเมินผลหลกัสูตร 

   ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณา
ความเหมาะสมของการ
สอนการวางแผนหลกัสูตร
รวมทั้งการแนะน าแหล่ง
ของส่ือการจดั การโดยใหมี้
ความยดืหยุน่และมีอิสระ
แก่ครูและนกัเรียน 

  ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาขั้นตอน 

การประ เมินผลเพื่อตรวจสอบ 

ความกา้วหนา้ของนกัเรียน   

กลุ่มผูว้างแผนหลกัสูตรร่วมกนั
พิจารณาขั้นตอนการประเมินผล
หลกัสูตร ขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
การประเมินผลใชเ้ป็นพื้นฐาน 

ประ กอบการตดัสินใจเพื่อวางแผน
ในอนาคต 
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 5.  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของโบแชมป์ (Beauchamp 1981 : 164)   ไดเ้สนอ
แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรในรูปแบบท่ีเป็นระบบระเบียบโดยก าหนดขั้นตอนของการทดลอง
ใชก้ารทบทวนการแกไ้ข ซ่ึงมีกระบวนการท่ีประกอบดว้ย ตวัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต  (Product)  ดงัน้ี 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5     กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของโบแชมป์ 
ท่ีมา  :  George A. Beauchamp,  Curriculum Theory,  4 th ed (Itsca, Illinois : F.E Peacock  
Publisher, 1981), 164. 
 
  จากแผนภูมิท่ี 5 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจรแบ่งเป็น 3 ระบบ  โดย
เร่ิมตน้จากตวัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยท่ีแต่ละขั้นตอนมี
ความเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 
  5.1 ตวัน าเขา้ (Input) โดยการศึกษาและตรวจสอบจากพื้นฐานการศึกษา ลกัษณะ
ของชุมชน บุคลิกภาพ เน้ือหาท่ีเรียน แนวทางของศาสตร์แต่ละสาขา คุณค่าของสังคมและ
วฒันธรรม 

  5.2 กระบวนการ (Process) โดยศึกษาและตรวจสอบจากขอบข่ายและขั้นตอนของ
หลกัสูตร บุคลากร พิจารณาวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ทดลองใชห้ลกัสูตรและตรวจสอบ แกไ้ข 
ปรับปรุง 

  5.3 ผลผลิต (Product) โดยศึกษาจากรูปเล่มของหลกัสูตรท่ีท าให้ผูเ้รียนเพิ่มความรู้ 
เปล่ียนเจตคติและสามารถน าไปปฏิบติัได ้

-  พื้นฐานการศึกษา   
-  ลกัษณะของชุมชน          
-  บุคลิกภาพ   
-  เน้ือหาท่ีเรียนแลว้   
-  แนวทางของศาสตร์ 
แต่ละสาขา 
-  คุณค่าของสังคมและ     
วฒันธรรม 

-  เลือกขอบข่ายและขั้นตอน 
ของหลกัสูตร   
-  เลือกบุคลากร   
-  เลือกล าดบัการด าเนินงาน 
-  พิจารณาวตัถุประสงค ์
ของหลกัสูตร   
-  ทดลองใชห้ลกัสูตร   
-  ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุง 
 

-   รูปเล่มของหลกัสูตร   
ท่ีท าใหผู้เ้รียนเพิ่มความรู้  
เปล่ียนเจตคติ  และสามารถ 
น าไปปฏิบติัได ้

ตวัน าเขา้  (Input) กระบวนการ (Process) 
  
 

ผลผลิต  (Product) 
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 6.  รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์ (2532 ข : 34-43) ไดป้ระยกุต์
แนวคิดของไทเลอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดขั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตร ดงัแผนภูมิท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6    กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสงดั  อุทรานนัท ์
ท่ีมา : สงดั  อุทรานนัท,์  พื้นฐานและหลกัการพฒันาหลกัสูตร   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532), 34-43. 
 
  จากแผนภูมิท่ี 6 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของระบบย่อยในระบบการพฒันา
หลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ยท่ีส าคญั 3 ระบบ คือ ระบบร่างหลกัสูตร ระบบการใชห้ลกัสูตร 
และระบบการประเมินหลกัสูตรโดยมีการปรับปรุงแกไ้ขเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันา

ขอ้มูลพื้นฐาน 

ประวติัและปรัชญาการศึกษา 
สังคมและวฒันธรรม 

ความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 

ระบบการใชห้ลกัสูตร 
 

จดัท าเอกสารประกอบ 

      หลกัสูตร 
เตรียมบุคลากร 
บริหารและบริการ   
      หลกัสูตร 
ด าเนินการสอนตาม  
      หลกัสูตร 
นิเทศการใชห้ลกัสูตร 

ระบบการประเมินผล 
หลกัสูตร 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
      ของหลกัสูตร 
ประเมินระบบ 

      หลกัสูตร 
 

ระบบการร่างหลกัสูตร 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ 
ก าหนดวธีิการประเมินผล 
(อาจจะ)ทดลองใชห้ลกัสูตร 
ประเมินหลกัสูตรก่อนน าไปใช ้

ปรับปรุงหลกัสูตรก่อนน าไปใช ้

การปรับปรุง 
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หลกัสูตร ซ่ึงการปรับปรุงจะด าเนินการในระบบย่อยระบบใดก่อนหรือหลงัก็ได้ ส่วนขั้นตอน        
การพฒันาหลกัสูตรมี 7 ขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  7    แสดงวฏัจกัรของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสงดั  อุทรานนัท ์
ท่ีมา : สงดั   อุทรานนัท,์  พื้นฐานและหลกัการพฒันาหลกัสูตร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532), 34-43. 
 
  จากแผนภูมิท่ี 7 จะเห็นว่าขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นวฏัจกัร โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
  6.1 การก าหนดขอ้มูลพื้นฐานเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและเป็นขั้นตอนแรก
ของการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหท้ราบถึงสภาพปัญหาความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียน  ซ่ึงจะช่วย
ใหส้ามารถจดัหลกัสูตรใหส้นองกบัความตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
  6.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจดัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งอีกขั้นตอนหน่ึง
เป็นขั้นตอนท่ีท าหลงัจากไดว้ิเคราะห์ และไดท้ราบถึงสภาพปัญหา ตลอดจนความตอ้งการต่าง ๆ 
การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้น  เป็นการมุ่งแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการไดจ้าก     

ขอ้มูลภายนอก 

การก าหนดมาตรการ
วดัและประเมินผล 

การปรับ             
ปรุงแกไ้ข 

การน าหลกัสูตร 

ไปใช ้

การเลือกและการ
จดัเน้ือหาสาระ 

ประเมินการใช้
หลกัสูตร 

การก าหนด 

จุดมุ่งหมาย 

วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลอาจเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีอยูเ่ดิม หรือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ
ข้ึนมาใหม่กไ็ด ้
  6.3 การคดัเลือกจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอน ท่ีจะน ามาจดั
ไวใ้นหลกัสูตรจะตอ้งผ่านการพิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสม และจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
  6.4 การก าหนดมาตรการวดัและประเมินผล ขั้นน้ีมุ่งท่ีจะหาเกณฑม์าตรฐานเพื่อใช้
ในการวดัและประเมินผลว่าจะวดัและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 
  6.5 การทดลองใชห้ลกัสูตร ขั้นตอนน้ีจะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ของหลกัสูตรหลงัจากไดมี้การร่างหลกัสูตรเสร็จแลว้ ทั้งน้ีเพื่อหาวิธีการแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรให้
ดียิง่ข้ึน 
  6.6 การประเมินผลการใช้หลักสูตร  หลังจากได้มีการยกร่างหลักสูตรหรือได้ท า          
การทดลองใชห้ลกัสูตรแลว้ ก็ควรจะประเมินผลจากการใชว้่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนบา้งท่ีควรจะ
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง ถา้มีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะตอ้งปรับปรุงให้เป็นท่ี
เหมาะสมก่อนน าออกไปใชจ้ริงต่อไป 
  6.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนน าไปใช้ หลังจากท่ีได้มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลเบ้ืองตน้แลว้ หากพบว่าหลกัสูตรมีขอ้บกพร่องจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้มีความถูกตอ้ง หรือ
เหมาะสมก่อนท่ีจะน าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษาจริง ทั้งน้ีเพื่อให้การใชห้ลกัสูตรบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  การด าเนินการตามกระบวนการต่างๆเหล่าน้ีจัดได้ว่าเป็นวัฏจักรท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปแลว้การพฒันาหลกัสูตรนั้นจะขาดความสมบูรณ์   
 7.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่  (2533 :  38)  ไดเ้สนอรูปแบบ    
การพฒันาหลกัสูตรดงัแผนภูมิท่ี 8 
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ระบบการร่างหลกัสูตร  ระบบการใช้หลกัสูตร  ระบบการประเมินผล 

           ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรวชิาการ  
       สังคม เศรษฐกิจ  การ เมือง 
           รูปแบบหลกัสูตรหลกัการ    
       โครงสร้าง องคป์ระกอบ 
       หลกัสูตร วตัถุประสงค ์เน้ือหา  
        ประสบการณ์เรียนการ 
        ประเมินผล 
            ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 
       โดยผูเ้ช่ียวชาญ การสัมมนา 
        ทดลองน าร่อง   การวจิยั 

ปรับแกก่้อนใหค้ณะกรรมการ 

             การอนุมติัหลกัสูตร  
       หน่วยงาน กระทรวง 
           วางแผนการใชห้ลกัสูตร   
       ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร     
        เตรียมความพร้อมบุคลากร   
        งบประมาณวสัดุ หลกัสูตร   
       บริการ สนบัสนุน อาคารสถานท่ี  
       ระบบบริหาร การฝึกอบรม 
        เชิงปฏิบติัการ   การติดตามผล 

การบริหารหลกัสูตรการ
ด าเนินการตามแผนกิจกรรม  
การเรียนการสอน การจดั 
ตารางสอน แผนการสอน   
คู่มือผูเ้รียน  ความพร้อมของ 
ผูส้อน  ความพร้อมของผูเ้รียน 
การประเมินผลการเรียน 

           วางแผนการประเมิน   
       ประเมินยอ่ยประเมิน  
       รวบยอดระบบหลกัสูตร 
       ระบบการบริหาร การสอน 
       ของผูส้อน ผลสัมฤทธ์ิของ 
       ผูเ้รียน 
           การเกบ็ขอ้มูล 

    การวิเคราะห์ขอ้มูล 
    การรายงานขอ้มูล 

 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8    กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั วงษใ์หญ่ 
ท่ีมา  :  วิชยั  วงษใ์หญ่, การพฒันาหลกัสูตรและการสอนมิติใหม่ (กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม, 2533),  
38  
 
  จากแผนภูมิท่ี 8 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจรแบ่งเป็น 3 ระบบ  โดย
เร่ิมตน้มาจากระบบการร่างหลกัสูตร ระบบการน าหลกัสูตรไปใช ้ ระบบการประเมินหลกัสูตร  
โดยแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
 
 
 

การปรับปรุงแกไ้ข 
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   7.1 ระบบการร่างหลกัสูตร   
   7.1.1 ส่ิงก าหนดหลกัสูตร คือ เตรียมการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีน ามาใชใ้นการ
พฒันาหลักสูตรได้แก่ ส่ิงก าหนดทางวิชาการ ส่ิงก าหนดทางสังคม วฒันธรรมเศรษฐกิจและ
การเมือง 
   7.1.2 รูปแบบหลกัสูตร ได้แก่โครงสร้างและองค์ประกอบหลกัสูตร ซ่ึงได้
หลงัจากการ ศึกษาขอ้มูล พื้นฐานจากส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร  
   7.1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
หลกัสูตร พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขก่อนการน าไปใชจ้ริง 
   7.1.4 การปรับแกห้ลกัสูตรก่อนการน าไปใช ้จะตอ้งจดัท าระบบขอ้มูลท่ีชดัเจน
รวมทั้งสงัเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบคอบ 
  7.2 ระบบการน าหลกัสูตรไปใช ้  ไดแ้ก่ 

  7.2.1 การขออนุมติัการใช้หลกัสูตร เม่ือได้รับอนุมติัแลว้จึงรับสมคัรผูท่ี้จะ
ศึกษาและด าเนินการสอนได ้

  7.2.2 การวางแผนการใช้หลักสูตร จะกระท าควบคู่ไปกับการขออนุมัติ
หลกัสูตร เม่ือหลกัสูตรไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ จะด าเนินการใชห้ลกัสูตรได ้

  7.2.3 การบริหารหลักสูตรหรือการด าเนินการใช้หลักสูตร เ ร่ิมตั้ งแต่                   
การประชาสัมพนัธ์ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ไปจนถึงการจดัตารางสอน 
  7.3 ระบบการประเมินหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
        7.3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร เป็นการวางแผนว่าจะประเมิน
หลกัสูตรในส่วนใดบา้ง เช่น ประเมินเอกสารหลกัสูตร การประเมินยอ่ย ๆ แต่ละระบบ เช่น ระบบ
การเรียนการสอน ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน หรือประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ 
   7.3.2 แผนการเก็บขอ้มูล  การจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่และการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

   7.3.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล ควรก าหนดว่า มีข้อมูลอะไรบ้างท่ีส าคัญใน            
การตดัสินใจ  การจดัท าระบบขอ้มูล จะช่วยจ าแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ และสังเคราะห์ขอ้มูลตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

   7.3.4 การรายงานขอ้มูล การจัดท ารายงานและการเสนอขอ้มูล จะช่วยใน     
การพิจารณาวา่หลกัสูตรน้ีมีค่าตรงตามวตัถุประสงคห์รือวา่จะปรับปรุงแกไ้ขระบบพฒันาหลกัสูตรแบบ
ครบวงจรในจุดท่ีบกพร่องส่วนใดบา้ง 
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 8.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542 : 118) ไดมี้การระบุ
ถึงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรว่า การพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งมีขั้นตอน มีกระบวนการท่ีตอ้งอาศยั
บุคลากรจ านวนมากในการปฏิบติังาน ตอ้งพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีหน่วยงานรับผดิชอบและพฒันา
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนัไป  ดงัแผนภูมิท่ี 9 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 9    กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั  ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์ 
ท่ีมา  :  วิชยั  ประสิทธ์ิวฒิุเวชช,์  การพฒันาหลกัสูตรสานต่อท่ีทอ้งถ่ิน (กรุงเทพมหานคร : บริษทั  
ดิสคฟัเวอร่ี, 2542 ), 118. 
 
 

การจดัตั้งคณะกรรมการ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

การออกแบบหลกัสูตร 
 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร พิสัยหรือขอบเขต 

การน าหลกัสูตรไปใช ้

การประเมินหลกัสูตร 

โครงสร้างของหลกัสูตร จุดประสงคร์ะดบัหลกัสูตร เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 

การตดัสินต่อหลกัสูตร 
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  จากแผนภูมิท่ี 9 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรมีรายละเอียด ล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  8.1 การจดัตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงอาจจ าแนกเป็น 
   8.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ  มีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดแนวนโยบาย            
ใหค้  าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  ประสานงาน ฯลฯ  
   8.1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน  อาจจะแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้จึงน าขอ้มูลการท างานมารวบรวมโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
  8.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน จะเป็นการด าเนินงานโดยคณะอนุกรรมการดา้น
ต่างๆ จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาหลกัสูตรหลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลมาสังเคราะห์
โดยคณะกรรมการด าเนินงาน 
  8.3 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีส่ิงท่ีตอ้งก าหนดดงัน้ี 

  8.3.1 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Aim) เป็นจุดมุ่งหมายในระดบัหลกัสูตรท่ีมี
ลกัษณะกวา้ง แสดงถึงค่านิยม คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน 
    8.3.2 จุดหมายของหลกัสูตร ตอ้งก าหนดพิสัยหรือขอบเขต (Domain) ใหค้รบ
ทุกดา้น แต่ละดา้นตอ้งมีสัดส่วนอย่างไรข้ึนอยูก่บัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน และเป้าประสงค ์
(Goal)  อนัเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดบัสูงสุด ท่ีก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  8.4 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) พิจารณาตดัสินใจใน 3 ประเด็นหลกั 
คือ 

  8.4.1 ก าหนดโครงร่างของหลกัสูตร เม่ือมีจุดหมายของหลกัสูตรท่ีมีพิสัยครบ
ทุกดา้น ย่อมมองเห็นไดว้่าจะตอ้งจดัรายวิชาใดบา้งไวใ้นหลกัสูตร แต่ละรายวิชามีความลึกและ
กวา้งเพียงใดข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะ ท าใหใ้ชเ้วลาในการเรียนรู้แต่ละรายวิชาไม่เท่ากนั จึงเกิดเป็นโครงสร้าง
ของหลกัสูตร   

   8.4.2 การก าหนดจุดประสงคใ์นระดบัหลกัสูตร 
   1. จุดประสงคข์องกลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ (Specific Objective) 

ตามท่ีก าหนดในโครงสร้างของหลกัสูตร 
     2. จุดประสงคร์ายวิชา (Course Objective) ซ่ึงแยกก าหนดเป็นแต่ละ
รายวิชา  

   8.4.3 การก าหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ์ ซ่ึงมีการเลือกการจดัอยา่งเป็น
กระบวนการ 
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  8.5 การน าหลกัสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เป็นขั้นต่อเน่ืองจาก              
การออกแบบหลกัสูตรจนไดห้ลกัสูตรท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงมีการคาบเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร กล่าวคือ 
         8.5.1 กรณีการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักสูตรเพียงบางรายการท่ีเป็นส่วน
ปลีกยอ่ยอาจมีการประกาศใหน้ าหลกัสูตรไปใชใ้นระดบัปฏิบติัการ 

   8.5.2 กรณีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ ตอ้งน า
หลกัสูตรไปใชใ้นขั้นทดลองใชห้ลกัสูตรก่อน แลว้น าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนการประกาศใช้
หลกัสูตร ในระดบัปฏิบติัการ หรือการอนุมติัหลกัสูตร 
  8.6 การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลกัสูตรท่ี
ไดรั้บอนุมติัและน าไปใชแ้ลว้ โดยใชผ้ลของการวดัในแง่มุมต่าง ๆ  ของส่ิงท่ีประเมิน ดว้ยวิธีการ หรือรูปแบบ
หลากหลาย เพื่อน ามาพิจารณาร่วมกนัสรุปผลการประเมิน และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
  8.7 การตดัสินต่อหลกัสูตร ภายหลงัการประเมินหลกัสูตร น าผลการประเมินมา
พิจารณาตดัสิน 4 ประเด็นคือ หลกัสูตรท่ีก าลงัใชอ้ยูมี่ความถูกตอ้ง ทนัสมยั เหมาะสมทุกประการ   
ก็ให้ใชห้ลกัสูตรฉบบันั้นไป แต่หากพบว่าหลกัสูตรมีบางส่ิงบางอย่างท่ีตอ้งการเพิ่มเติมให้ดีข้ึน         
ก็มีการปรับปรุง หากมีส่ิงบกพร่องบางประการก็ตอ้งมีการแกไ้ขหรือประเมินแลว้พบว่า หลกัสูตร  
ท่ีใชอ้ยูไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทั้งปวง กต็ดัสินเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
 ในกรณีท่ีตดัสินใจแลว้วา่หลกัสูตรตอ้งปรับปรุง หรือแกไ้ข วฏัจกัรกระบวนการพฒันา  
หลกัสูตรจะตอ้งยอ้นกลบัไปขั้นการออกแบบ แต่หากตดัสินใจแลว้ว่าจะตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัสูตร
และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินเพียงพอ ก็ยอ้นกลบัไปเร่ิมท่ีการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
หรืออาจจดัตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ กระบวนการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าวสามารถใชส้ าหรับ
พฒันาหลกัสูตรทั้งระดบัชาติและระดบัสถานศึกษา 
 นอกจากน้ีไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของบุคคลอ่ืน ๆ เช่น  ชูศรี   
สุวรรณโชติ (2544 : 90) กล่าวถึงล าดบัขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ีคือ ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ของสังคมและชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แลว้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นอนัจะ
น ามาซ่ึงการวิเคราะห์หลกัสูตร จากนั้นส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคม ชุมชนและ
ผูเ้รียน แลว้จึงน าขอ้มูลมาก าหนดวตัถุประสงคข์องการให้การศึกษา ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
สังคมแลว้จึงเลือกเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งการน ามาให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาท่ีตรงกบัวตัถุประสงค ์โดยเลือก
บุคลากรท่ีมีความช านาญในเน้ือหาวิชานั้น ๆ มาร่วมจัดท าหลกัสูตรด้วย แลว้จึงน าเน้ือหาวิชา
ความรู้ท่ีเลือกมาจดัเรียงล าดบั  สุดทา้ยจึงก าหนดการประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา   
ในส่วนของปรีชา  เครือสินธุ (2542 : 19) มีแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี เร่ิมดว้ย
การศึกษาปัญหาและก าหนดความตอ้งการ  แลว้จึงก าหนดจุดประสงค ์แลว้เลือกเน้ือหาและก าหนด
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ขอบเขตของเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์แลว้จึงจดัท าเน้ือหาและค าอธิบายรายวิชา จดัท า
เอกสารประกอบหลักสูตร และท่ีส าคญัตอ้งจัดท าแนวการวดัและประเมินผลเพื่อจะได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตร  และสุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 174) เสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี ก าหนดจุดหมายของหลกัสูตรแลว้  จึงการจดัเน้ือหาของหลกัสูตรจากนั้นก็เป็น 
การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละตอ้งประเมินผล   การประเมินผลหลกัสูตรเพื่อน าขอ้มูลจากการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
 จากแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพฒันาหลักสูตรท่ีกล่าวมาแล้วนั้ นผูว้ิจัยสามารถ
สังเคราะห์ และสรุปไดว้า่กระบวนการพฒันาหลกัสูตรนั้น ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัแผนภูมิท่ี 10 
 
                                            ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและวเิคราะห์ข้อมูล 
 
                                                           ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
                               

                       ออกแบบหลกัสูตร (การออกแบบและการจดัประสบการณ์) 
                              
       คณะกรรมการ                                              ตรวจสอบหลกัสูตร 
      ด าเนินการ     
      พฒันาหลกัสูตร               ทดลองใช้ -แก้ไขปรับปรุง 
      

                                น าหลกัสูตรไปใช้จริง 
                                     

                           ประเมินหลกัสูตร                         
                                                                                         
                           ปรับ 
                             ปรุง 
                           แก้ไข 
 
 
แผนภูมิท่ี 10  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรจากการสังเคราะห์ของผูว้ิจยั 
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 การพฒันาหลกัสูตรสามารถท าไดใ้นหลายระดบั ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายในการพฒันา
หลกัสูตรนั้น ๆ  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรระดบัชาติหรือท่ีเรียกว่า
หลกัสูตรแม่บทหรือหลกัสูตรแกน 2) หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัโรงเรียนเป็นการน าหลกัสูตร
ระดบัชาติมาพฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินเหมาะสมกบัผูเ้รียนซ่ึงปัจจุบนั เรียกว่า
หลกัสูตรสถานศึกษา    และ  3) หลกัสูตรระดบัห้องเรียนเป็นการน าหลกัสูตรมาพฒันาสู่การจดั             
การเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุ จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ (จตุพร จนัทร์เรือง 2549 : 32-34)   
 

การประเมินหลกัสูตร 

 ในการท างานใด ๆ ก็แลว้ แต่จะมีขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญั และขาด
ไม่ไดคื้อการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าการท างานนั้นไดผ้ลตามความมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไวเ้พียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้งจะไดแ้กไ้ข ปรับปรุง พฒันาต่อไป ในการพฒันาหลกัสูตร      
ก็เช่นกันเม่ือมีการพฒันาหลกัสูตรและน าไปใช้ก็จะตอ้งมีการประเมิน เพื่อน าผลเป็นขอ้มูลใน     
การตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
 สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam 1977, อา้งถึงใน ส าราญ มีแจง้ 2544 : 129)    และใจทิพย ์ 
เช้ือรัตนพงษ ์ (2539 : 192) ไดใ้หค้วามหมายการประเมินในทางเดียวกนัว่า  เป็นกระบวนการของ
การรวบรวมวิเคราะห์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ แลว้น าขอ้มูลมาใช้ในการตดัสินหา
ขอ้บกพร่องหรือปัญหาเพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ขส่วนประกอบทุกส่วนของหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวิชยั  ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542 : 30) ท่ีว่าการประเมินหลกัสูตรเป็นการรวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลน าผลมาใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างผลการใชห้ลกัสูตรท่ีวดัได ้กบัจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรเพื่อหาขอ้บกพร่องหรือปัญหาและพิจารณาคุณค่าของหลกัสูตร ส าหรับส าลี รักสุทธิ 
(2544 : 30) กล่าวว่า การประเมินหลกัสูตร คือ การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการ การจดัท า 
ทดลองใชแ้ละผลของการใชห้ลกัสูตร ตลอดจนการตดัสินคุณค่า คุณภาพ และประสิทธิภาพของ
หลกัสูตร 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปว่าการประเมินผลหลกัสูตรหมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
กระบวนการจัดท า แล้วทดลองใช้และผลของการใช้หลักสูตร ก็น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลหาขอ้ดี 
ขอ้บกพร่องในส่วนต่าง ๆ ของหลกัสูตรเพื่อการประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 

ระยะของการประเมินหลกัสูตร 
 ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ ์(2539 : 193-195)  และสุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 251-252)  มีความเห็น
ตรงกนัว่าการด าเนินการประเมินผลหลกัสูตรควรด าเนินการเป็นระยะ เน่ืองจากขอ้บกพร่องหรือ
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ขอ้ผดิพลาดของหลกัสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัและระยะเวลาท่ีต่างกนั ดงันั้นการประเมิน
หลกัสูตรจึงควรจดัท า 3 ระยะ คือ 
 1.   การประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ (Project Analysis) ในระหว่างท่ีมีการสร้าง หรือ
พฒันาหลกัสูตรอาจมีการด าเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจดัท าตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไปจนถึงการก าหนดการวดัและประเมินผลการเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของการใช้หลกัสูตร ตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร เพื่อหาขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์อนัจะน าไปสู่ 
การปรับแกก่้อนน าหลกัสูตรไปใช ้สามารถท าไดใ้น 2 ลกัษณะคือ 
  1.1  ประเมินเม่ือสร้างฉบบัร่างเสร็จแลว้ และก่อนน าไปใชจ้ริงควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพฉบับร่างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรในขั้นน้ีต้องอาศัยความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นวิชาชีพครู และดา้นการวดัผล 
  1.2 ประเมินในขั้นการทดลองใช ้เพื่อปรับปรุง แกไ้ขส่วนท่ีขาดตกบกพร่องหรือ     
มีปัญหา ใหมี้ความสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพของการน าไปใชต่้อไป 
 2.  การประเมินในระหว่างการใชห้ลกัสูตร (On-going or Formative Evaluation) 
ในช่วงระยะการใชห้ลกัสูตรเพื่อตรวจสอบว่าหลกัสูตรใชไ้ดดี้เพียงใดบกพร่องในจุดไหนจะไดแ้กไ้ข
ให้เหมาะสม ส่ิงท่ีประเมินคือกระบวนการใช้หลกัสูตรในดา้นการบริหาร การจดัการหลกัสูตร     
การนิเทศก ากบัดูแล และการจดักระบวนการเรียนการสอน  
 3.   การประเมินผลหลงัเสร็จส้ินการใชห้ลกัสูตร (Summative Evaluation) หลงัจากมีการใช้
หลกัสูตรมาระยะหน่ึงแลว้หรือครบกระบวนการเรียบร้อยแลว้จึงมีการประเมิน เพื่อสรุปผลการใช้ 
หลกัสูตรว่าบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะส าหรับการใช้
หลกัสูตรคร้ังต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลกัสูตร 
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ว่าการประเมินหลกัสูตรมีการด าเนินการเป็นระยะดงันั้นการประเมิน 
แต่ละขั้นตอนก็จะมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัแต่จุดมุ่งหมายโดยทัว่ๆ ไป จะมีความใกลเ้คียงกนั  
ดงัเช่น ทาบา (Taba  1962 : 310) กล่าวว่าการประเมินหลกัสูตรท าข้ึนเพื่อศึกษากระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดไวว้่า มีการเปล่ียนแปลงใดบา้งท่ีสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัใจทิพย ์ เช้ือรัตน์พงษ ์ (2539 : 192-193)  และสุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 250) ท่ีว่า
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตรเพื่อพิจารณาและตดัสินคุณค่าของหลกัสูตรว่า ส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ และผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  เพื่อจะได้
หาทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
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รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
 ส าราญ มีแจง้ (2544 : 112) กล่าวถึง รูปแบบการประเมิน  มีอยูห่ลายรูปแบบ ดงันั้น     
ในการออกแบบประเมินผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาว่าจะด าเนินการประเมินอย่างไร  จึงจะท าให้ผล    
การประเมินท่ีถูกตอ้งตรงตามสภาพความเป็นจริงครอบคลุม และตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้จะใช้
ผลประเมิน ถา้พิจารณาให้ละเอียดรูปแบบการประเมินบางรูปแบบจะมีความคลา้ยคลึงกนั ส าหรับ     
การจดัประเภทรูปแบบโดยอาศยัลกัษณะพฤติกรรมการประเมินเป็นหลกั แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.  รูปแบบทีย่ดึจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal-Attainment Model หรือ Objective Model ) 
ซ่ึงเน้นวตัถุประสงค์หรือ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นหลกัในการประเมิน  ดังนั้น ผูป้ระเมิน        
จึงตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายและตีค่าจุดมุ่งหมายเหล่าน้ี   เพื่อพิจารณาว่าส่ิงท่ีจะประเมินบรรลุ
จุดมุ่งหมายมากนอ้ยเพียงใด ผูมี้ความคิดในแนวน้ี ไดแ้ก่ ไทเลอร์ (Tyler) ทาบา (Taba) แฮมมอนด ์
(Hammound) สคริพเวน (Scriven) และครอนบาค (Cronbach) ในท่ีน้ียกตวัอย่างรูปแบบ             
การประเมินของไทเลอร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler Model of Evaluation) ไทเลอร์ (Tyler 
1950 : 110-125) เป็นผูว้างรากฐานการประเมินผลหลกัสูตร นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 และไดใ้ห ้         
ค  านิยามของการศึกษาว่า “การศึกษา” คือ การเปล่ียนพฤติกรรม ดงันั้นการประเมินผลหลกัสูตร    
จึงเป็นการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตั้ งไวห้รือไม่ 
(Worthen and Sanders 1973 : 19)  นอกจากน้ีไทเลอร์มีความเห็นว่ากระบวนการจดัการศึกษานั้น
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การพิจารณาผลสมัฤทธ์ิทั้ง 3 ส่วนน้ี จะมีความสมัพนัธ์กนัดงัแผนภูมิท่ี 11 
 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 
 
                               ประสบการณ์เรียนรู้                                  การพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ 
 
แผนภูมิท่ี 11   ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทางการศึกษา 
ท่ีมา  :  Ralph W. Tyler, Basic Principles of Curriculum and instruction (Chicago : University of  
Chicago Press, 1950), 116. 
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  จากแผนภูมิท่ี 11 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบทางการศึกษาตาม
แนวคิดของไทเลอร์ ตามแนวคิดน้ีมีพื้นฐานของการจดัหลกัสูตรก็คือ ผูจ้ดัท าหลกัสูตรจะตอ้ง
สามารถวางจุดหมายท่ีชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร พยายามจดั
ประสบการณ์การสอนเพื่อช่วยผูเ้รียนให้เปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีตอ้งการ บทบาทของการประเมิน
หลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาหลกัสูตร จึงอยูท่ี่การดู
ผลผลิตของหลกัสูตรว่าตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  จากแนวคิดของไทเลอร์นั้นยึดความส าเร็จของ
จุดหมายเป็นหลกั จุดหมายของการประเมินหลกัสูตรของไทเลอร์ ถือว่าการประเมินผลหลกัสูตร
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน โดยมีการประเมินผลดงัน้ี 
  1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างกวา้ง ๆ โดยวิเคราะห์ทรัพยากรของจุดหมาย คือ 
นกัเรียนสงัคม   และเน้ือหาสาระ ขอบเขตของจุดหมายคือ จิตวิทยาการเรียนรู้และปรัชญาการศึกษา  
  1.2 ก าหนดจุดหมายเชิงพฤติกรรมอยา่งชดัเจนเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดัในภายหลงั 
   1.3 ก าหนดเน้ือหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายท่ีตั้งไว ้
  1.4 เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อท าให้เน้ือหาหรือประสบการณ์ท่ี 
วางไวป้ระสบความส าเร็จ 
  1.5 ประเมินผลโดยใชว้ิธีการต่างๆ หรือการทดสอบผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 
  1.6 ถา้ไม่บรรลุจุดหมายท่ีวางไว ้จะตอ้งมีการตดัสินใจท่ีจะยกเลิกหรือปรับปรุง
หลกัสูตรนั้น  แต่ถา้บรรลุตามจุดหมายท่ีวางไวก้็อาจจะใช้ผลสะทอ้นกลบัของหลกัสูตรนั้นเป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุง การก าหนดจุดหมาย หรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณค่าของหลกัสูตร 
  การประเมินตามขั้นตอนของไทเลอร์ การเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือปรับปรุงจุดหมายของ
หลกัสูตรท่ีจะประเมิน จะส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงวิธีการในการประเมินดว้ย (Worthen and Sander 
1973 : 156)  การประเมินผลแบบน้ีจึงเป็นการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกว่า
การประเมินยอ่ย (Formative  Evaluation)   
 2.  รูปแบบการตัดสินคุณค่า (Judgement Model) โดยอาศยัเกณฑเ์ป็นหลกัเกณฑท่ี์ใช้
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑภ์ายใน  ไดแ้ก่  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ
เกณฑ์ภายนอก ได้แก่ การประเมินผลของวัตถุประสงค์ท่ีบรรลุ  เช่น  การประเมินผลผลิต             
การประเมินโดยใชรู้ปแบบดงักล่าว ตอ้งอาศยัผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าในแนวคิดรูปแบบ     
การประเมินประเภทน้ี  ไดแ้ก่ โพรวสั (Provus) และสเตค (Stake) ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งรูปแบบ 
การประเมินของสเตค (Stake) 
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  รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s countenance Model) สเตค (Stake, อา้งถึงใน 
ส าราญ มีแจง้ 2544 : 124-128)  ใหค้วามหมายของการประเมินไวว้า่เป็นการบรรยายและตดัสินคุณค่า
โปรแกรมการศึกษาซ่ึงเป็นการบรรยายส่ิงท่ีถูกประเมินโดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
การตดัสินคุณค่า ดงันั้น จะเห็นว่าการประเมินตามแนวคิดน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 2 ประการ 
คือ การบรรยาย (Description)  และการตดัสินใจ (Judgment)  นัน่คือ การบรรยายจะเป็นการอธิบาย
ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  กนั ส่วนการตดัสินใจจะตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน 
(Standard) ในการเปรียบเทียบ  
  เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลมีมากมายและวิธีการเก็บขอ้มูลมีหลายวิธีจึงเป็นหน้าท่ีของ       
ผูป้ระเมินจะต้องรวบรวมขอ้มูลท่ีแท้จริงให้ได้   สเตคจึงเสนอว่า ขอ้มูลท่ีควรจะพิจารณาใน           
การประเมินผลหลกัสูตรมี 3 ชนิดดว้ยกนั คือ ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Antecedences)  ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับหลกัสูตรเช่นบุคลิกและนิสัยของนักเรียนและครู เน้ือหาสาระของหลกัสูตร ส่ือการเรียน 
สภาพแวดลอ้มและชุมชนกระบวนการ (Transactions) ไดแ้ก่กระบวนการเรียนการสอนเช่น การจดัล าดบั
ประสบการณ์ บรรยากาศของชั้นเรียนและผลผลิต (Outcomes) ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน ทศันคติของนกัเรียนเป็นตน้จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา 3 ประเภท ผูป้ระเมินตอ้งแยกเป็น  
ผลท่ีคาดหวงั และผลท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานเพื่อช่วยในการตดัสิน ซ่ึงเกณฑ์
อาจจะมาจากการก าหนดไวก่้อน หรือเป็นเกณฑท่ี์มาจากพฤติกรรมของกลุ่มดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 12 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 12     รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake 1967) 
ท่ีมา  :  ส าราญ  มีแจง้, การประเมินโครงการทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซ่ิงกรุ๊ฟ,  
2544), 126. 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ภาคการตดัสินคุณค่า ภาคการบรรยาย 

เกณฑม์าตรฐาน การตดัสินใจ ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ผลท่ีคาดหวงั 
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  จากแผนภูมิท่ี 12 รูปแบบการประเมินของสเตค ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูล   เพื่อ
การอธิบายก่อน คือตอ้งมีการศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างผลท่ีคาดหวงักับผลท่ีเกิดข้ึน  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบ้ืองต้น  กระบวนการและผลผลิต  เม่ือได้ผลอย่างไรแล้วจึง
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ หรือมาตรฐานท่ีคาดว่าจะใหเ้กิดข้ึน แลว้จึงตดัสินใจ นัน่คือ  
จากแผนภูมิตั้งแต่ช่องท่ี 1 ถึง 6 ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูลใน 2  แนวคิด ในแนวตั้ง ไดแ้ก่  ช่อง 1-
2-3 และ 4-5-6 ควรมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อดูว่าปัจจยัเบ้ืองตน้อ านวยต่อกระบวนการหรือไม่ ใน
แนวนอนไดแ้ก่ ช่อง 1-4, 2-5  และ 3 6 ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั เพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีไดใ้น  
แต่ละส่วนตามแนวตั้งมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ตอ้งมีการปรับปรุงในส่วนใดบา้ง 
 3.  รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision  Model) ผูท่ี้เสนอรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ สตฟัเฟิลบีม 
(Stufflebeam) และโพรวสั (Provus) ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งรูปแบบของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)            
ท่ีเรียกว่าการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) หรือ(CIPP Model) ซ่ึงย่อมาจาก C (Context) คือ
สภาพแวดลอ้ม   I (Input) คือ ปัจจยัเบ้ืองตน้ P (Process) คือ กระบวนการ และP (Product)  คือ 
ผลผลิต 
  รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (The CIPP Model of Evaluation) Stufflebeam ได้
พัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบครบวงจร เพื่อใช้ในการประเมินทางการศึกษา                
ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมิน 4 ดา้น  (ส าลี รักสุทธิ 2544 : 30-32) ดงัแผนภูมิท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 13    รูปแบบซิปป์ (The CIPP Model of Evaluation)           
ท่ีมา  :  ส าลี  รักสุทธิ, เทคนิคการเขียนหลกัสูตร  (กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2544 ), 31. 
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 การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model  ประกอบดว้ย 
 1.  การประเมินบริบท (Context  Evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 
ท่ีเป็นสภาพพื้นฐานทัว่ไปของโรงเรียนและความตอ้งการท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร
ว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการหรือไม่ รวมทั้ งความเป็นไปได้ของ          
การด าเนินงานว่ามีความราบร่ืนหรืออุปสรรคใดบา้ง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะช่วยตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบาย การวางแผนหรือการก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการอ่ืนๆส่ิงท่ีควรประเมินไดแ้ก่ นโยบาย จุดมุ่งหมาย ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศ รวมถึง
ผลกระทบ 
 2.  การประเมินตวัป้อนเขา้หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input  Evaluation)  คือ การประเมิน       
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรหรือสรรพก าลังว่ามีความเป็นไปได้ในการบรรลุตาม
วตัถุประสงค์หรือไม่อย่างไรการประเมินในส่วนน้ีเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัระบบ
โครงสร้างรวมทั้งวิธีการด าเนินงานและการบริหารหลกัสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรท่ีจะ
ใชว้ิธีการใดท่ีเหมาะสมกวา่ ส่ิงท่ีควรประเมินไดแ้ก่ บุคลากร เอกสาร งบประมาณและ เวลา  
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ เป็นการประเมินวิธีการ ขั้นตอน
สภาพการท างานหรือการใชห้ลกัสูตรว่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางไวห้รือไม่เพียงใด  
ส่ิงท่ีควรประเมิน ไดแ้ก่ การบริหารหลกัสูตร  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัผลและ
ประเมินผล 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินผลท่ีเกิดจากการใช้
หลกัสูตรเพื่อตดัสินคุณภาพของผลผลิต คุณภาพของหลกัสูตร ผลท่ีไดอ้าจจะเป็นผลท่ีก าหนดไว้
แลว้ในวตัถุประสงค์หรือผลกระทบ หรือผลขา้งเคียงก็ได ้ การประเมินผลส่วนน้ีเพื่อช่วยใน         
การตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรวา่จะเกบ็รักษาไว ้เลิกใช ้หรือปรับปรุงขอ้บกพร่องในส่วนต่าง ๆ 

 จากรูปแบบการประเมิน ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การประเมินไม่เพียงแต่ประเมินว่า
บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่เท่านั้น แต่การประเมินกระท าเพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดต่างๆ ส าหรับช่วยใน
การตัดสินใจเ ก่ียวกับหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรควรเป็นขั้ นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร และควรประเมินอยา่งเป็นขั้นตอนและท าให้ไดข้อ้มูลท่ีแสดงให้เห็น
ถึงจุดเด่น หรือจุดดอ้ยอะไรบา้งท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพื่อใหห้ลกัสูตรมีประสิทธิภาพ  
 

หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ความวา่ “ขอใหทุ้กคน
มีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและท างานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
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ในทางน้ีท่ีจะใหเ้มืองไทยอยูแ่บบพอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอยา่งยอดแต่มีความพออยูพ่อกิน มีความ
สงบเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ถา้เรารักษาความพออยูพ่อกินน้ีไดเ้ราก็จะยอดยิ่งยวดได ้ ฉะนั้น
ถา้ทุกท่านซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ความคิดและมีอิทธิพล มีพลงัท่ีจะท าให้ผูอ่ื้น ซ่ึงมีความคิดเหมือนกนั 
ช่วยกนัรักษาส่วนรวมใหอ้ยูดี่กินดีพอสมควร ขอย  ้าพอควรพออยูพ่อกิน มีความสงบ ไม่ใหค้นอ่ืน
มาแย่งคุณสมบติัน้ีจากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวญัวนัเกิดท่ีถาวรท่ีจะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล”        
(พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธนัวาคม 2542) และ “เศรษฐกิจพอเพียง 
แปลว่า Sufficiency Economy … ค าว่า Sufficiency Economy น้ีไม่มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้
อยา่งไรเพราะวา่เป็นทฤษฎีใหม่ … Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในต าราเพราะหมายความวา่เรามี
ความคิดใหม่ และโดยท่ีท่านผูเ้ช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือ   
ไปใชห้ลกัการเพื่อท่ีจะใหเ้ศรษฐกิจของประเทศและของโลกพฒันาดีข้ึน”  (พระราชด ารัสเน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธนัวาคม 2542) การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ     
การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ  และคุณธรรม   
ประกอบการวางแผน  การตดัสินใจ และการกระท า (ขอ้มูลจากคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จดัเวบ็เพจ       
ท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร) และถา้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินกระท าไดต้าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงน้ีก็จะไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมในสังคมในอย่างปกติสุข              
มีพฒันาการครบทุกดา้น   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัสรุป (2545-2549 : 5) ท่ี
มุ่งเน้นถึงการจัดการศึกษา การอบรม ดูแล  และพัฒนาความพร้อมของนักเรียนในทุกด้าน              
ทั้ งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา  บุคลิกภาพและสังคม  ตามแนวพระราชด ารัส      
องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ียึดสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิด            
การพฒันาท่ียึด “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุข พึ่งตนเอง     
กา้วทนัโลกรักษาความเป็นไทย เลือกใชค้วามรู้ ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า เหมาะสม    
มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ี   
ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
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ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้ 
จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา 
 2.  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้น       
ทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
 3.  ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 

  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป   
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

  3.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และ
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 4.  เง่ือนไขการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น  
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

  4.1 เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบ      
การวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

  4.2 เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 5.  แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
มาประยกุตใ์ช ้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี 
 

เศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ี
น าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบั
ความผนัแปรของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา            
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่
โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ 
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ในขณะท่ีแนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันา 
ภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอย่างการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กบัแบบกา้วหนา้ ไดด้ั้งน้ี 
 1.  เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว        
โดย เฉพาะเกษตรกร เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกล   
แหล่งน ้ า ตอ้งพึ่งน ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับการปลูกขา้ว
เพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติว่า มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าว จาก         
การแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้า จะท าใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึง
ไดแ้ละใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือ   
เพื่อมีรายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั   
ในตวัใหเ้กิดข้ึนในระดบัครอบครัว อยา่งไรก็ตามในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 
 2.   เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้  ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็น 
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เม่ือสมาชิกใน    
แต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองตน้แลว้ก็จะรวมกลุ่มกนั  
เพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม  และส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน         
การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตนซ่ึงจะสามารถท าให้ ชุมชน
โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอย่างแทจ้ริง ความพอเพียง       
ในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริม
ใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ 
ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนั
พฒันา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบดว้ยชุมชน 
องคก์ร และธุรกิจต่าง ๆ   ท่ีด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกนั
ดว้ยหลกั ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงคิดว่าน่าจะน ามาใช้
กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิใหรู้้จดัเพียงพอกบัส่ิงท่ีตนมีอยู ่  
   “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68 

มีภูมิคุม้กนัในตวัดี ชีวิตท่ีอยูเ่ยน็ 

สังคมเป็นสุข 
มีเหตุผล 

พอประมาณ 

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ    
ดงัประมวลและกลัน่กรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดรั้บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหน้ าไปเผยแพร่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบติัของบุคคล  ขา้ราชการ ประชาชนอาชีพต่างๆ และผูพ้ิการทุกประเภท ซ่ึงสามารถเสนอเป็น
แผนภูมิไดด้งัแผนภูมิท่ี 14   ดงัต่อไปน้ี  
 
 

                     
                  
                            

 

 
เงื่อนไขความรู้           +   เงื่อนไขคุณธรรม 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)    (ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน) 
 

แผนภูมิท่ี 14   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา  :   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือน าทางชีวิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 1. 
  
 จากแผนภูมิท่ี 14 แสดงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถสรุปจากแผนภาพ ได้
ดงัน้ี  การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตดัสินใจ และการกระท า 
 

หลกัสูตรและการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 

 ในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ มีหลกัการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิของนกัการศึกษา เช่น ผดุง  อารยะวิญญู (2542 : 25) ได้
กล่าวไวว้่าหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ควรครอบคลุมไปถึงการฝึกฟัง   
การฝึกสายตา การฝึกทกัษะทางการพูด การฝึกทกัษะทางภาษา การฝึกทกัษะดงักล่าวควรท าเป็น

สู่ 
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ขั้นตอนตามล าดบัความยากง่าย ส่วนเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ ควรครอบคลุมเน้ือหาท่ี
ใกลเ้คียงเด็กปกติแต่วิธีสอนตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณ์จ าเป็นตอ้งแตกต่างกนัออกไปหรืออาจจะ
เพิ่มเติมจากเด็กปกติ เพื่อให้เด็กไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการเรียนและถา้ผูเ้รียนหูตึงควรเนน้การฝึก
ฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่านค าพูด การฝึกภาษา และการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไปเด็กท่ี       
หูหนวก  กระทรวงศึกษาธิการตอ้งเป็นผูก้  าหนดวิธีการส่ือสารว่าจะใชภ้าษามืออยา่งเดียวหรือจะใช้
วิธีส่ือสารรวม (Total Communication) ในขณะเดียวกนัเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนรู้และฝึกพูด 
เด็กทุกคนไม่ว่าจะหูตึงหรือหูหนวกก็ควรมีเคร่ืองช่วยฟังและไดรั้บการฝึกพูด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการพดูโดยใชเ้คร่ืองมือทางโสตสัมผสัวิทยา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วารี  ถิระจิตร (2545 : 50-57) ได้
จดัประเภทวิธีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน คือ 1) วิธีสอนพูด (Oral Method) โดยให้
ผูส้อนพูดกับเด็กให้มากท่ีสุดและทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการพูด คือ การดูโดยดูและอ่านค าจาก           
ริมฝีปาก 2) วิธีสอนแบบรวม (Combined Method) หมายถึง วิธีสอนพดู ภาษามือ การอ่านริมฝีปาก 
การใช้เคร่ืองช่วยฟัง และการเขียนกระดานประกอบกนัในขณะท่ีสอน 3) การใช้วิธีสอนต่างวิธี
พร้อมกนัสลบักนัไป (Simultaneous Method) คือ การใชก้ารพูด มือสะกดหรือภาษามือ การใช้
เคร่ืองช่วยฟังและการเขียนกระดานด า 4) วิธีสอนแบบรวมหลายวิธี (Combined System) คือ        
การสอนท่ีใชส้อนพูด การใชเ้คร่ืองช่วยฟัง ภาษามือ การสะกดดว้ยน้ิวมือและการเขียนกระดานด า
โดยใช้การสอนพูดสลบักบัการสอนดว้ยภาษามือ สะกดน้ิวมือ และการเขียนกระดานด า    และ          
5) วิธีสอนแบบระบบรวม (Total Communication) คือ การสอนฝึกการฟัง (Auditory Training)     
ฝึกการอ่านค าพูด (Speech Reading) ฝึกการอ่าน (Reading) ฝึกการเขียน (Writing) ภาษามือ (Sing 
Language) การสะกดน้ิวมือ (Finger Spelling) และการสังเกตท่าทาง (Gesture) นบัว่าเป็นวิธีสอน   
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบนัน้ีท่ีช่วยเพิ่มพนูความสามารถในการติดต่อส่ือสารระหว่างคนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิกบับุคคลอ่ืนในสงัคมไดอ้ยา่งดี 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรและการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูจะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมของเด็ก ระดบัการไดย้ิน หลกัสูตร การวดัและการประเมินผล การจดัชั้นเรียน
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล
เป็นส าคญั เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีการพฒันาครบทุกดา้นคือ ร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 

การศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 1. ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
  โดยปกติคนท่ีประสาทหูเสียจะไม่สามารถได้ยินค าพูดและเสียงต่าง ๆ เม่ือขาด    
การไดย้นิก็ขาดภาษาท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกบัคนทัว่ไป เพราะการพูดของเด็กนั้นจะตอ้งไดย้ินเสียงพูด
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ก่อนแลว้จึงเลียนเสียงท่ีตนไดย้นิเป็นเช่นน้ีซ ้ า ๆ เด็กจึงจะพดูได ้ดงันั้นเด็กท่ีขาดการไดย้นิจึงท าให้
ไม่มีภาษาท่ีจะใชติ้ดต่อกบัผูอ่ื้น (วารี ถิระจิตร 2537 : 40)  และมีผูใ้หค้วามหมายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ไวด้งัน้ี พนูพิศ  อมาตยกลุ  และคณะ (2523 : 17-22)  ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินว่าหมายถึง เด็กหูตึงท่ีมีการไดย้ินท่ีความถ่ี 1,000 และ 
2,000 รอบ/วินาที หรือระหว่าง 26-89 เดซิเบล เด็กหูหนวกท่ีมีการไดย้นิของหูท่ีความถ่ี 500, 1,000 
และ 2,000 รอบ/วินาที หรือความไวของการไดย้ินนอ้ยท่ีสุด 90 เดซิเบลข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
จนัทร์เพญ็ กาญจนรัตน์ (2542 : 111) ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 21) และศรียา นิยมธรรม (2542 : 
198-199) ความว่าเด็กหูตึง หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินระหว่าง 26-89 เดซิเบล วดัโดยใชเ้สียง
บริสุทธ์ิ ณ ความถ่ี 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เป็นเด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิเลก็นอ้ยไปจนถึง
สูญเสียการได้ยินขั้นรุนแรง ในเด็กหูหนวก หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ิน 90 เดซิเบลข้ึนไป       
วดัโดยใชเ้สียงบริสุทธ์ิ ณ ความถ่ี 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เด็กมาสามารถใชก้ารไดย้ิน   
ให้เป็นประโยชน์ในการฟัง อาจเป็นผูสู้ญเสียการไดย้ินมาแต่ก าเนิดหรือเป็นการสูญเสียการไดย้ิน
ในภายหลงัก็ตามและความบกพร่องทางการไดย้ินก็มีหลายระดบั ตั้งแต่หูตึง คือไดย้ินเล็กนอ้ยไป
จนถึงไม่ไดย้ินมากและไม่ไดย้ินเลยคือแมว้่าจะใช้เคร่ืองช่วยฟังก็แทบใช้ประโยชน์อะไรไม่ได ้   
การแบ่งระดบัการไดย้ินมีดงัน้ีคือ ระดบัหูตึงเล็กนอ้ย 26-40 เดซิเบล ระดบัหูตึงปานกลาง 41-55    
เดซิเบล ระดบัหูตึงค่อนขา้งมาก 56-70 เดซิเบล ระดบัหูตึงมาก 71-90 เดซิเบล ระดบัหูหนวก 91   เด
ซิเบลข้ึนไป และสอดคลอ้งกบั Frisina (อา้งถึงใน ดารณี อุทยัรัตนกิจ 2541 : 64) Moores (อา้งถึงใน 
ผดุง อารยะวิญญู 2533 : 12)  และ Streng and others (อา้งถึงใน ศรียา นิยมธรรม และประภสัสร 
นิยมธรรม 2525 : 262)  ความว่า  คนหูหนวกในทางการศึกษา หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ิน          
ในหูขา้งท่ีดีกวา่ 90 เดซิเบล หรือมากกวา่ การสูญเสียดงักล่าวท าใหค้นหูหนวกไม่เขา้ใจการพดูไม่วา่
จะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ และคนหูตึงในทางการศึกษาหมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้นิระหว่าง 35 
-89 เดซิเบล  
  สรุปไดว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ิน
ตั้งแต่หูตึงไปจนถึงหูหนวก ซ่ึงเด็กหูตึงเป็นเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ิน ระหว่าง 26-89 เดซิเบล ในหู  
ขา้งดีกวา่ วดัโดยใชเ้สียงบริสุทธ์ิ ณ ความถ่ี 500, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที เป็นเด็กท่ีสูญเสียการ
ไดย้ินเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง จะไดย้ินบา้งเล็กน้อยเขา้ใจค าพูดบา้งไม่ว่าจะใส่เคร่ืองช่วยฟัง
หรือไม่ก็ตาม ส่วนเด็กหูหนวกเป็นเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ิน 90 เดซิเบลข้ึนไปวดัโดยใชเ้สียงบริสุทธ์ิ 
ณ ความถ่ี 100, 1,000 และ 2,000 รอบ/วินาที ในหูขา้งดีกว่าเด็กไม่สามารถใชก้ารไดย้ินให้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการรับฟัง ถึงแมจ้ะเป็นผูสู้ญเสียการไดย้ินภายหลงัก็ตามท าให้ไม่เขา้ใจ
การพดูไม่วา่จะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ 
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 2. สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
  ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 33) ไดเ้สนอผลการศึกษาถึงสาเหตุของความบกพร่อง
ทางการไดย้ินว่าเกิดจาก สาเหตุก่อนคลอด คือ ระหว่างท่ีอยู่ในครรภ์มารดาเด็กอาจไดรั้บเช้ือโรค
หรือไวรัสบางชนิด เช่น หัดเยอรมนั ไขห้วดั คางทูม โดยเฉพาะขณะตั้งครรภใ์นช่วง 3 เดือนแรก
เพราะมกัจะส่งผลให้หูของทารกในครรภ์ผิดปกติส่วนพวกหูหนวกเน่ืองจากประสาทหูเสียโดย
พนัธุกรรมมกัจะปรากฏใหเ้ห็นตั้งแต่แรกเกิดหลงัหลงัเกิดไม่นานนกั สาเหตุท่ี 2 คือ สาเหตุระหว่าง
คลอดท่ีท าให้เด็กสูญเสียการไดย้ินนั้นมีจ านวนน้อยมาก แต่ก็อาจเป็นไปไดเ้น่ืองจากเด็กบาดเจ็บ
ระหวา่งคลอด เช่น การใชเ้คร่ืองมือในการท าคลอด เป็นตน้ อีกสาเหตุหน่ึงคือสาเหตุหลงัคลอด เช่น 
ติดเช้ือหรือเกิดอุบติัเหตุ การใชย้าปฏิชีวนะ เกิดจากเสียงรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม เช่น เสียงจาก
เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์หรือวตัถุระเบิด 
  วารี  ถิระจิตร (2541 : 45-47) กล่าวถึงความบกพร่องทางการไดย้นิอาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุดงัน้ี คือ หูหนวกก่อนคลอด (Congenital Deafness) ทารกจะมีความพิการของอวยัวะรับเสียง
ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจึงมีอาการหูหนวกตั้งแต่แรกเกิดแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) หูหนวกตาม
กรรมพนัธ์ุ (Hereditary Deafness) เช่น พ่อแม่หูหนวก ลูกหรือหลานก็อาจจะหูหนวก 2) หูหนวกท่ี
ไม่ใช่กรรมพนัธ์ุ (Sporadic Deafness) อาจมีสาเหตุมาจาก มารดาตั้งครรภห์กลม้กระแทกอยา่งแรง
ทารกท่ีก าลงัเติบโตอาจถูกบีบ ถูกกระแทกเลือดไปหล่อเล้ียงไม่สะดวกท าให้อวยัวะรับเสียงพิการ
เม่ือคลอดจึงมีอาการหูหนวก หรืออาจจะเกิดจากการคลอดคือทารกคลอดไม่ไดเ้น่ืองจากเชิงกราน
ของมารดาเล็กจึงตอ้งใชคี้มจบัท าให้ศีรษะถูกบีบขณะคลอดหรือคีมท่ีจบัศีรษะจบัไม่ถูกท่ีเป็นตน้ 
หรือหูหนวกจากการเจริญเติบโตของอวยัวะหูผดิปกติ อาจไม่มีใบหู ไม่มีรูหูขา้งเดียวหรือทั้ง 2 ขา้ง
หรืออาจเกิดจากพิษยาขณะท่ีมารดาตั้งครรภ์แลว้เจ็บป่วยจ าเป็นตอ้งใชย้าเพื่อท าการรักษายานั้น   
อาจเป็นพิษต่ออวยัวะหูของทารก เช่น ยาควินิน แอสไพริน สเตร็ปโตมยัซิน และเพนนิซิลิน ดงันั้น
หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวงัในเร่ืองของการรับประทานยาโดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของ      
การตั้งครรภ์และในช่วงใกลค้ลอด สุดทา้ยคือ หูหนวกเน่ืองจากเป็นโรคติดต่อขณะตั้งครรภ์ เช่น   
หดัเยอรมนั ทารกจะไดรั้บเช้ือไวรัสน้ีขณะท่ีมารดาตั้งแต่ในระหวา่ง 3 เดือนแรก  อาจมีผลท าใหเ้กิด
ความผิดปกติของร่างกายไดห้ลายระบบ เช่น ความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือดท่ีตา อาจท าให ้   
ตาบอด หรืออาจเกิดต้อกระจกตั้ งแต่แรกเกิด ร่างกายและศีรษะของทารกเล็กกว่าปกติ สมอง          
ไม่เจริญ หรือหูหนวก และการท่ีทารกหูหนวกหลงัคลอด (Acquired Deafness) คือ เม่ือเกิดมาทารก
มีอวยัวะและประสาทหูผิดปกติต่อมาจึงเกิดอาการหูหนวกเช่น ป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 
เป็นโรคหัด ไขห้วดัใหญ่ คางทูม โรคต่อมพิทูอิตารี พิษยาและสารเคมีเช่น ยาคานามยัซิน ตกจาก    
ท่ีสูงศีรษะไดรั้บความกระทบกระเทือนอยา่งแรง 
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  จากสาเหตุดงัท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การสูญเสียการไดย้ินอาจมีสาเหตุมาจาก
โรคหรือความผิดปกติต่างๆ ของหูมาตั้งแต่ก าเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลงั โรคความผิดปกติ หรือ
อุบติัเหตุเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอาการสูญเสียการไดย้นิ 

 3. ลกัษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
  ผดุง  อารยะวิญญู (2542 : 23-25) อุบล  เล่นวารี (2542 : 2)  และบุนทนั  ไกรเพช็ร 
(2531 : 15) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินไวคื้อ 1) การพูด ปัญหา
ทางการพูดข้ึนอยู่กับการสูญเสียการได้ยินของเด็ก ถ้าสูญเสียเล็กน้อยก็อาจพอพูดได้ สูญเสีย      
ปานกลาง สามารถพูดไดแ้ต่ไม่ชดั สูญเสียมากอาจหูหนวกพูดไม่ไดเ้ลยหากไม่ไดรั้บการสอนพูด
ตั้งแต่วยัเด็ก 2) ภาษา คือ มีความรู้เก่ียวกบัศพัท์อยู่ในวงจ ากดั เรียงค าผิดประโยค ผิดหลกัภาษา      
ยิ่งสูญเสียการไดย้ินมากข้ึนเท่าใดก็จะยิ่งมีปัญหาทางดา้นภาษามากข้ึนเท่านั้น 3) ความสามารถ
ในทางสติปัญญาไดศึ้กษาจากการวิจยัระดบัสติปัญญา พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน           
มีการกระจายคล้ายเด็กปกติ 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน             
จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่ากว่าเด็กปกติ อาจเน่ืองมาจากเด็กมีปัญหาทางดา้นภาษาท่ีมี
อยูจ่  ากดั และ 5) การปรับตวั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการส่ือสาร
กบัผูอ่ื้น  และหากเด็กสามารถส่ือสารไดดี้ปัญหาทางดา้นอารมณ์ก็อาจจะลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วารี ถิระจิตร (2537 : 47-48) ไดก้ล่าวถึง  พฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินว่า         
1) เดก็หูหนวกจะมีปัญหาทางดา้นภาษามากเพราะขาดส่ือความหมายดา้นภาษาตอ้งใชภ้าษามือแทน
ภาษาพูด เวลาพูดเสียงจะเพี้ ยน ท าให้ติดต่อกบับุคคลอ่ืนไดน้้อย มกัเขียนหนังสือผิด เขียนกลบั       
รู้ค  าศพัทน์อ้ย การใชภ้าษาผิดพลาด 2) เด็กหูหนวกจะมีปัญหาดา้นอารมณ์ เพราะสาเหตุของภาษา 
ท าให้การส่ือความ การท าความเขา้ใจเป็นไปไดย้ากล าบาก และถา้อยู่ร่วมกบัสังคมท่ีไม่ยอมรับ        
ก็จะยิ่งเกิดปัญหามากข้ึนท าให้สุขภาพจิตของเด็กเส่ือม มีปมดอ้ย เกิดความคบัขอ้งใจ ก่อให้เกิด
ปัญหาทางดา้นอารมณ์ เช่น โกรธง่าย เอาแต่ใจ ข้ีระแวง ขาดความรับผิดชอบขาดความอดทนต่อ
การท างาน 3) เด็กหูหนวกมกัมีปัญหาดา้นครอบครัวหากครอบครัวไม่ยอมรับเด็กก็จะขาดความรัก 
ความเขา้ใจ ขาดความอบอุ่นทางใจ มีความทุกขเ์พราะความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ไม่สามารถระบายกบัใคร
ไดเ้น่ืองจากความบกพร่องทางการส่ือภาษาและตอ้งใชภ้าษามือนั่นเอง 4) เด็กหูหนวกจะมีปัญหา
ด้านสังคม ถา้หากอยู่ในสังคมท่ีไม่ยอมรับ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความเขา้ใจ มกัถูกกลัน่แกลง้ 
ลอ้เลียน บางคร้ังอาจตกเป็นเคร่ืองมือของพวกมิจฉาชีพ กลายเป็นอาชญากร และ 5) เด็กหูหนวก  
จะมีปัญหาดา้นความมืดเพราะจะใชต้าแทนการฟังเสียงต่าง ๆ ถา้ขาดแสงสว่างก็จะขาดการมองเห็น
และไม่สามารถส่ือความหมายได ้
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  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความบกพร่องทางการไดย้ินเป็นสาเหตุของการมี
ปัญหาต่าง ๆ ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีความบกพร่องในดา้นของภาษา 
การพูด การปรับตวั ท าให้เกิดปัญหาทางดา้นอารมณ์ สังคม เน่ืองจากไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้น    
ใหเ้ขา้ใจได ้ท าใหเ้ดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมา 

 4. การรับรู้ทางด้านสายตาและความสามารถในการรับรู้ภาษา 
  การรับรู้ทางสายตาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินใน      
การรับรู้ส่ือสาร การพูดก็รวดเร็วจึงท าให้การคาดคะเนจากการอ่านปากไม่ชดัเจน เกิดความลงัเล  
ในภาษาองักฤษผูอ่้านริมฝีปากจะอ่านเสียง 40 เสียงจากการใชรู้ปปากท่ีปรากฏเพียง 16 รูป (ศรียา 
นิยมธรรม 2538 : 52) เม่ือเปรียบเทียบกบัความสามารถในการอ่านริมฝีปากของเด็กวยัรุ่นหูหนวก
และเด็กปกติ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กสองกลุ่มน้ี แต่เม่ือเปรียบเทียบการอ่านขอ้ความ
จากตวัพิมพก์บัการอ่านริมฝีปากพบว่ามีความแตกต่างกนั (Conrad : 1977, อา้งถึงใน ศรียา นิยมธรรม 
2538 : 52) และเม่ือศึกษาความสามารถในการรับรู้การส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินพบว่าเม่ือใช้ส่ิงเร้าง่าย ๆ การอ่านก็จะมีประสิทธิภาพตามด้วยการใช้ภาษามือและภาษาพูด 
(Grove and Rodda : 1984, อา้งถึงใน ศรียา นิยมธรรม 2538 : 52) 
 5.  การส่ือสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาในการส่ือความหมายไม่ว่าจะเป็น   
การส่ือความหมายระหว่างเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยกันเองหรือส่ือความหมาย
ระหว่างเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินกบัเด็กปกติ จึงมีผูคิ้ดคน้วิธีส่ือความหมายเพื่อให้เด็ก
ประเภทน้ีสามารถส่ือสารได ้ ผดุง  อารยะวิญญู (2542 : 34-37) ไดก้ล่าวถึงวิธีส่ือสารท่ีใชก้นั  คือ    
1) การพูด (Speech) ใชก้บัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินไม่มากนกัเหมาะส าหรับเด็กท่ีหูตึง
เลก็นอ้ยถึงปานกลาง และ 2) ภาษามือ (Sing Language) เหมาะส าหรับเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินมาก
หรือหูหนวก เด็กเหล่าน้ีไม่สามรถส่ือสารกับผูอ่ื้นได้ด้วยการพูด จึงควรใช้ภาษามือแทน และ           
ผูท่ี้เขา้ใจภาษามือไดต้อ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษามือดว้ย  
  ส าหรับภาษามือเป็นการส่ือสารของคนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินหรือเรียก
ได้ว่าเป็นวิธีการพูดของคนหูหนวกนั่นเอง   โดยจะใช้มือทั้ งสองขา้งแสดงท่าทางหรือแสดง            
การวางมือในต าแหน่งต่าง ๆ กนั และแต่ละท่าต าแหน่งของมือก็จะมีความหมายแตกต่างกนัไป คือ 
1) การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือ (Finger Spelling) เป็นระบบการส่ือสารอย่างหน่ึงของคนท่ี
บกพร่องทางการไดย้ิน ท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากบั 1 ตวัอกัษรในภาษาไทย ตั้งแต่ ก ถึง ฮ 
เม่ือตอ้งการสะกดค าหรือประสมอกัษร ผูพ้ดูก็จะแสดงท่ามือของอกัขระเหล่านั้นติดต่อกนัจนจบค า
การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือส่วนมากใชมื้อขา้งเดียวและมกัสะกดค าท่ีไม่มีในภาษามือ เช่น ช่ือคน 
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ช่ือสถานท่ี เป็นตน้   2) การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) หมายถึง การท่ีผูฟั้งพยายามเดาค าพูด          
โดยการสังเกตจากลกัษณะการเคล่ือนไหวของริมฝีปากของผูพู้ดเพื่อให้เขา้ใจความหมายตรงกนั   
ในเร่ืองท่ีผูพู้ดกล่าวถึง  ในบางคร้ังอาจจะตอ้งอาศยัท่าทาง ตลอดจนการเคล่ือนไหวของผูพู้ด 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของผูพ้ดูไดดี้ยิง่ข้ึน  เราเรียกว่า การอ่านค าพดู (Speech Reading)   
3) ท่าแนะค าพูด (Cued Speech) เป็นระบบการส่ือสารอย่างหน่ึงของคนหูหนวก โดยใชป้ระกอบ
ค าพูดเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจ ท่ามือจะถูกก าหนดไวอ้ย่างเป็นระบบแต่ละท่ามีความหมายเฉพาะ  และ     
4) การส่ือสารรวม (Total Communication) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของผูท่ี้มีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินโดยใชว้ิธีส่ือสารหลายวิธีรวมกนักบัการพูด ผูพู้ดจะใชภ้าษามือไปพร้อมกบัการพูด
ในขณะเดียวกนัก็แสดงความรู้สึกออกทางสีหนา้และท่าทาง เพื่อให้ผูฟั้งเดาความหมายไดดี้ยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีแลว้อาจใชก้ารเขียน การอ่าน หรือส่ือสารรวมกนัตั้งแต่สองวิธีข้ึนไปเรียกว่าการส่ือสาร
รวม และปัจจุบนัผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิจะใชว้ิธีการส่ือสารรวม (Total Communication) 
เป็นส่วนใหญ่เพราะจะช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพและไดผ้ลมากท่ีสุดโดยมีท่ามือดงัภาพท่ี 1 
ภาพแบบสะกดน้ิวมือไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แบบสะกดน้ิวมือไทย  (ประดิษฐโ์ดย  คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ ์  
 วาดภาพโดย กลุนอ้ย  ทองนอ้ย) 
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ภาพท่ี 2  แบบสะกดน้ิวมือไทย หมวดสระ วรรณยกุต ์ และสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ 

 
ภาพท่ี 3  ท่าภาษามือ ในการนบัจ านวนเลข 1-10 
 

 
ภาพท่ี 4  ท่าภาษามือ อกัษร A-Z (American Sing) (ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และ 
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545) 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

งานวจิัยในประเทศที่เกีย่วข้องกบัหลกัสูตร 
 ชาย  จนัทร์งาม (2544 : 11-12) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการปลูกพืชผกัสวนครัว ตาม
สภาพแวดลอ้มระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกัดกรมสามญัศึกษา ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร          
4 ขั้นตอน คือ 1) ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร 2) พฒันาหลกัสูตร    
3) ทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า การพฒันาหลกัสูตร
การปลูกพืชผกัสวนครัว ตามสภาพแวดลอ้มระดับมธัยมศึกษาตอนตน้สังกัดกรมสามญัศึกษา 
นักเรียนและบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความต้องการพฒันาหลักสูตรการปลูกพืชผกัสวนครัว 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นต่อการปลูกผกัสวนครัวตาม
สภาพแวดลอ้มในระดบัมากท่ีสุด 
 สาคร คลา้ยแท ้(2545 : 51-52) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ส าหรับกลุ่มโรงเรียนเขากะลา ขั้นตอน 
การพฒันาหลกัสูตรมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตร 3) การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร แ ละ 4) การปรับปรุงแก้ไข พบว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544   ส าหรับกลุ่ม
โรงเรียนเขากะลา มีระดบัคุณภาพเฉล่ียท่ี 3.2-4.6 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 
 พนูสุข  อุดม (2546 : 121-122)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวิทยาการร่วมกบั
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง 
ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน อ 1) การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาหลกัสูตร   
2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรบูรณาการ 
พบว่า การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวิทยาการร่วมกบัวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังนั้ น นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนทดลองใชห้ลกัสูตรบูรณาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ศกัยภาพ 
 ณรงค ์ ชาลี (2547 : 8-9) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จงัหวดัสุพรรณบุรีขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใช้
หลกัสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรพบวา่ นกัเรียนน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั
เกิดความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข หลกัสูตรมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 
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นักเรียนสนใจ ตั้ งใจท ากิจกรรม น าไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน ครูและชุมชนมี       
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจหลงัใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
ท่ีระดบั .05 
 สิรธีร์  งามประจบ (2548 : 81)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บา้นป่านอ้ยคอยรักษ ์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  อ  าเภอ 
ตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตร 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การประเมินหลกัสูตรพบว่า      
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้บา้นป่านอ้ยคอยรักษ ์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ  าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา สภาพปัญหาในชุมชน สังคมและความตอ้งการของทอ้งถ่ินสามารถน าไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนได ้อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนกัในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุภาพรรณ  ชินโคตร (2548 : 78*79) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในลุ่มน ้ าก ่า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 2) การพฒันาหลกัสูตร เร่ือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในลุ่มน ้ าก ่า 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การประเมิน
และปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
ของส่ิงมีชีวิตในลุ่มน ้ าก ่า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์         
ท่ีก าหนดนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมีเจตคติ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 เตือนใจ  ดวงละมา้ย (2549 : 45) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ เร่ือง สัตวท์ะเล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบา้นช่อง
แสมสาร จงัหวดัชลบุรี ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหลกัสูตร 2) ประเมิน
หลกัสูตรก่อนน าไปใช ้3) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การปรับปรุงหลกัสูตรพบว่า การพฒันา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง สัตว์ทะเล ส าหรับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบา้นช่องแสมสาร จงัหวดัชลบุรีนั้นมีคุณภาพในระดบัดีมาก 
หลักสูตรสอดคลอ้งกับความตอ้งการของทอ้งถ่ินเหมาะสมกับผูเ้รียน สามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีจิตวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 เชษฐ ์ ศิริสวสัด ์(2545 : 56)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เร่ือง 
วิทยาศาสตร์เซรามิกส์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 7 ขั้นตอน คือ          
1) การศึกษาคน้ควา้และส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตร 3) การประเมินหลกัสูตร
เบ้ืองตน้ 4) การปรับปรุงหลกัสูตรเบ้ืองตน้ 5) การทดลองใชห้ลกัสูตร 6) การประเมินหลกัสูตร และ 
7) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพบว่า การพฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เร่ือง 
วิทยาศาสตร์เซรามิกส์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น มีผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย
และจิตพิสยัของนกัเรียนตามหลกัสูตรสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนตามหลกัสูตร 
 ปริญญา  ทองสอน (2546 : 63) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ส าหรับรายวิชา ว411 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 : กรณีศึกษาจงัหวดัชลบุรี ขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน คือ1) การศึกษาหลักสูตรแม่บทรายวิชา ว411 วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 2) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาสาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม
ในจงัหวดัชลบุรี 3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษา
จงัหวดัชลบุรี   4) การตรวจคุณภาพของหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ  และการทดลองใชห้ลกัสูตร            
5) การสร้างแบบประเมินก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตร 6) การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล และ         
7) การวิเคราะห์ขอ้มูล  พบว่า การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับรายวิชา ว 411 วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 : กรณีศึกษาจงัหวดัชลบุรีนั้นมีความรู้ความ
เขา้ใจในส่ิงแวดลอ้มทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สุวิชา  ป้ันแกว้ (2547 : 73-94) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวดัเทพประทาน โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอน      
การพฒันาหลกัสูตร 3 ขั้นตอน คือ 1) ระยะก่อนด าเนินการวิจยั 2) ระยะด าเนินการวิจยั และ             
3) ระยะสรุปผลวิจยั  พบว่าการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนวดัเทพประทานโดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีดีมีผลต่อการด าเนินงานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีนกัวิชาการมาร่วมจดัท า  
ก็จะส่งผลให้มีความรอบคอบ ความมัน่ใจในการพฒันาหลกัสูตรเป็นการปูพื้นฐานและความรู้สึก    
ท่ีดี มีเคร่ืองมือ และตวัอย่างท่ีชดัเจนให้แก่คณะครูท าให้เกิดความเช่ือมัน่และมีความสามคัคีใน      
หมู่คณะ 
 อมรรัตน์  ณ ดวงจินต์ (2547 : 43) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โรงเรียนวดัสาลีโขภิตาราม ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียม
ความพร้อมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และ 3) วิพากษแ์ละ
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ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 1และ2 พบว่าการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวดัสาลีโขภิตาราม มีความ
สอดคลอ้งกบัพื้นฐานความตอ้งการของชุมชนและไดห้ลกัสูตรเป็นของโรงเรียน 
 เสริมศรี  วิทวสัชุติกุล (2547 : 36)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะพงนอก จงัหวดัระยอง ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตร 3) การตรวจสอบหลกัสูตร 4) การน าหลกัสูตรไปทดลองใช ้   
และ 5) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพบว่า การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะพงนอก จงัหวดัระนองมีคุณภาพดีมาก มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบัผูเ้รียน สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และมีเจตคติท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุพิศ  นาโควงค ์(2548 : 110)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เร่ืองพืชสมุนไพรส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสามคัคี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต2  ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 5 ขั้นตอน คือ                  
1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 2) การยกร่างหลกัสูตร 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้              
4) การประเมินหลกัสูตร และ 5) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพบวา่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองพืชสมุนไพรส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บา้นสามคัคี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 นั้น หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ และทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงก่อนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 วราภรณ์  ดิษริยะกุล (2548 : 45)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 5 ขั้นตอน คือ         
1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การจดัท าสาระของหลกัสูตร 3) การประเมินผลหลกัสูตร             
ก่อนน าไปใช ้ 4) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 5) การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพบว่า ไดห้ลกัสูตร
ทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพสูง มีความสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินเหมาะสมกบัผูเ้รียน สามารถน าไปใช ้   
ในชีวิตประจ าวนั และผลการทดลองใช ้พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกว่า        
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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งานวจิัยในประเทศที่เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 พิทกัษ ์ ทวีสุข (2542 : 53) ไดร้ายงานการวิจยัการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ดว้ยการผลิตขา้วซอ้มมือ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือหมู่ท่ี 11 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุ่ง 
จงัหวดัลพบุรี มีขั้นตอนการพฒันา 3 ขั้นตอน คือ 1) แหล่งขอ้มูล 2) วิธีรวบรวมขอ้มูล และ 3) วิธี
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก        
กลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือ กิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือ และศึกษาความคิดของ
กลุ่มแม่บา้นขา้วซ้อมมือ เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า กลุ่มแม่บา้นขา้วซ้อมมือ    
ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อายุ 60-69 ปี อาชีพท านาและรับจา้งทัว่ไป รายได ้
1,000-2,000 บาท กิจกรรมการท างานทุกคนจะช่วยกนัทั้งหมด ท างานวนัละ 8 ชัว่โมง รายได ้96 
บาท/วนัเดือนหน่ึง ท างาน 6-12 วนั ท าไดป้ระมาณวนัละ 250 ถุง และมีความเห็นว่า การพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพฒันาชุมชนให้มีการด าเนินชีวิตตามฐานะแบบพอมีพอกิน รู้จกั
ประหยดั มีอาชีพเสริม มีการรวมกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน 
 ฉตัรนภา  พรหมมา (2544 : 20) ไดศึ้กษารูปแบบและปัจจยัท่ีประสบความส าเร็จในการใช ้
วฒันธรรมเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ ชุมชนหาดสองแคว หมู่ 2 
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยมีขั้นตอนการพฒันา 3 ขั้นตอน คือ 1) ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของชุมชน 2) รูปแบบของชุมชน  และ 3) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ฒันธรรม
เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความเป็นอยู่ของ
ชุมชน พบว่า ความเป็นอยู่ของชาวหาดสองแคว  มีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติท่ีสืบเช้ือสาย         
มาจากบรรพบุรุษเดียวกนั มีการสืบทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง อาชีพเสริมท่ีส าคญัของ
ชาวหาดสองแคว คือ การจกัสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการประมงและมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด ตวับ่งช้ีความส าเร็จของชุมชน คือ 1) ความ
อบอุ่นในครอบครัวและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน พบว่าเพื่อนบา้นเม่ือประสบปัญหาก็จะเขา้ไป
ช่วยเหลือดูแลกนัในทุกกรณี 2) การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการประกอบ
อาชีพหลกัและอาชีพเสริม ปลูกพืชผกัสวนครัวไวรั้บประทานเอง ท าใหไ้ม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายมาก และ
3) การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น 
ส้มโอ กลว้ย มะพร้าว มะกรูด ตามกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพและติดตามความ      
พึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ไพโรจน์  เนียมนาค   เนาวรัตน์  บุตรพลอย  และบูรพา  นิธากร (2543 : 80) ไดศึ้กษา
งานวิจยัเร่ือง การศึกษาและพฒันางานช่างฝีมือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ : กรณีศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัตาก          
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มีขั้นตอนการพฒันา 5 ขั้นตอน คือ 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั       
3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การวิเคราะห์ขอ้มูล และ 5) การแปรผลของขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและท าการวิเคราะห์แนวพระราชด าริท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา การคิด การปลูกฝัง
ค่านิยมและทฤษฎีใหม่ เพื่อน าผลไปปรับปรุงงานช่างฝีมือให้มีความเหมาะสมกบัคนไทยในยุค
วิกฤติต่อไป พบว่า ผูป้ระกอบอาชีพช่างฝีมือมีวิถีชีวิตและแนวทางประกอบวิชาชีพสอดคลอ้งกนั
กบัแนวพระราชด าริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกท่ีดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยึดทาง
สายกลางในการด ารงชีวิต มีการช่วยเหลือร่วมมือกนัท าเพื่อชาติพน้วิกฤต 
 ธีรพงศ ์ ปุ๊กสันเท๊ียะ (2546 : 79) ไดศึ้กษาสภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ในโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงา                 
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยมีขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้นตอน คือ 1) ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 4) การวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า สภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริทฤษฎีใหม่ ตามทศันะของผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูกบันกัเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผูบ้ริหาร ครู และ
นกัเรียน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ โรงเรียนขาดงบประมาณ ควรมีการนิเทศอยา่ง
จริงจงัและโรงเรียนตอ้งการครูท่ีมีความรู้ทางดา้นการเกษตร 
 กนัตยา มานะกุล (2550 : 76) ไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง:กรณีศึกษาชุมชนบา้นจอมจนัทร์ หมู่ท่ี 2 ต  าบลสันทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย        
มีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 4  ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 2) การสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 4) การจดักระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างโครงการการพฒันาคุณภาพชีวิต ตามตวัช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐาน  
พบวา่ หลงัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบ ดา้นการอ่านออก
เขียนภาษาไทยได ้เพิ่มร้อยละ 81.00  ดา้นการกินอาหารถูกตอ้งครบถว้น เพิ่มร้อยละ 77.90           
ดา้นครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์หลงัเรียน พบว่า มีความเขา้ใจ
ถูกตอ้งและตระหนกัถึงความส าคญัของการกินอาหารให้ถูกตอ้งครบถว้น การสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น ตลอดจนการน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดดี้ข้ึน แสดงให้เห็นว่า 
โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบา้นจอมจนัทร์ได ้
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 วา่ท่ี ร.ต.สนัติ  พรมขนัธ์ (2546 : 41) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการ
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนน า สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย ขั้นตอนการพฒันา 6 ขั้นตอน คือ 1) ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 3) การสร้างเคร่ืองมือ 4) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 5) การวิเคราะห์ขอ้มูล และ 6) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และเปรียบเทียบสภาพและปัญหา ในการด าเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า ในโรงเรียนแกนน าจ าแนกตามท่ีตั้ ง ระหว่างสังกัดส านักงาน       
การประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นกับจงัหวดัเลยโดยรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นทรัพยากรการเงินมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามหนา้ท่ี ระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน ครูหัวหนา้โครงการและครูผูส้อน 
พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อุดม  โสตถิสวสัด์ิ (2548 : 51) ไดป้ระเมินยทุธศาสตร์การขดุสระน าร่องน ้ าประจ าไร่-นา 
แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท
จงัหวดัสกลนคร มีขั้นตอนการพฒันา 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 2) ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 5) การจดักระท าขอ้มูลและการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และ 6) สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั พบว่า หลงัด าเนินโครงการ ระดบัความพึงพอใจของ
เกษตรกรโดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ระดบัประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บโดยรวมและรายขอ้
อยู่ในระดับมาก ระดับปัญหาการด า เนินงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง                 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการด าเนินงานดา้นความพึงพอใจของเกษตรกร มีค่าต่างจากเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ดา้นประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ มีค่า  
ต่างจากเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นปัญหาของเกษตรกร 
โดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 ชวลิต  จนัทร์ศรี (2550 : 67-71)  ไดศึ้กษาสาระการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 6 ขั้นตอน คือ 1) ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การจดักระท า        
5) การวิเคราะห์ขอ้มูล  และ 6) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายสาระ    
พบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 สาระ คือ เง่ือนไขคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย ์สุจริต ดา้นความขยนั   
ด้านความแบ่งปัน  และด้านความอดทน ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระ         
การเรียนรู้  ส่วนสาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ช่วงชั้นท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 สาระการเรียนรู้ คือ การท าความสะอาดร่างกาย และ 
การใชส่ิ้งของท่ีมีอย่างประหยดัและคุม้ค่า   ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระ      
การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     
ช่วงชั้นท่ี 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 สาระการเรียนรู้ คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน 
ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3 สาระ  
การเรียนรู้ คือ บา้นคือวิมานของเรา ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่และการปลูกพืชผกัสวนครัวใน
กระถาง ส่วนสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เฉพาะ     
ช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก    
2 สาระการเรียนรู้ คือ ค าประพนัธ์เพื่อชีวิต และการจดัการทรัพยากรดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสาระ      
การเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 1 คือ วฒันธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นท่ี 2 คือ ภาษาองักฤษกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
และการปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ช่วงชั้นท่ี 3 การรู้รักสามคัคีและการอยูดี่ กินดี และช่วงชั้นท่ี 4 คือ 
จิตส านึกสาธารณะ 
 

งานวจิัยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตร 
 แอทโจนเเนน  (Atjonnen 1994 : 329)  ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงน ามาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและการพฒันาวิธีสอนของครูระดบัประถมศึกษา ทั้งท่ีเก่ียวกบั
การออกแบบ การน าไปใช ้และการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชร้ะหว่างปี 1984-1939  ครูผูส้อนให้ขอ้มูลตามหลกัสูตรมาเป็นเวลา 2 ปี  
ผลการวิจยัพบว่าการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรในโรงเรียนท าให้ครูมีภาระเพิ่มข้ึน การมีส่วนร่วมใน
หลกัสูตรมีผลต่อการมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร  การจดัเตรียมส่ิงเร้ามีอิทธิพลต่อการท างานมีการเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่องานของตน ปัญหาหลกัท่ีพบคือ การขาด
แคลนทรัพยากรและ ขาดกระบวนการท่ีเหมาะสมเม่ือส้ินสุดการด าเนินการสอนตามหลกัสูตร และ
หลกัสูตรควรอธิบายจุดมุ่งหมาย เน้ือหา  การสอนให้กระชบัรัดกุม ส าหรับครูควรพฒันาส่ือเพิ่ม   
มากข้ึน 
 แอน เทอเบอร์ก (Ann  Teberg 2000) ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการจ าเป็น
ของครูในการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิรูปหลกัสูตร   กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครู 185 คน  
ในโรงเรียนขนาดกลางท่ีอยู่ในเมืองและนอกเมืองในรัฐนอร์ธเวสเทิร์น โดยใชแ้บบสอบถามใน    
การเก็บขอ้มูล  แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) เป็นขอ้มูลโดยรวมท่ีเก่ียวกบัครูและโรงเรียน 2) เป็นระดบั
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ความตอ้งการ   ในการไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร  และ  3) เป็นค าถาม
ปลายเปิดและการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผลการศึกษาพบว่า ครูไดร้ะบุความ
ตอ้งการเวลาในการวางแผน อภิปราย สังเกต และการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีสอน  
ในส่วนของครู ต้องการให้ผูบ้ริหารของรัฐมีบทบาทส าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
สาธารณชน  โดยการสนับสนุน ดา้นงบประมาณ ครูตอ้งการความร่วมมือจากเพื่อนครู ผูบ้ริหาร
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธ์ดา้นการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียน 
 อลัเลน  และคณะ (Allen and others 1976)  ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง กิจกรรม
ปัญหาและความตอ้งการของนกัพฒันาหลกัสูตร จ านวน 300 คนในอเมริกา โดยมุ่งศึกษากิจกรรม
การพฒันาหลกัสูตร จ านวน 68 กิจกรรม ใน 5 ประเภท คือ 1) การจดัการและบริหารหลกัสูตร       
2) การเลือกและการจดัเน้ือหา 3) การเลือกและการจดัการส่ือการสอน 4) การออกแบบแผน        
การสอนและกลยทุธ์ในการสอน และ 5) การประเมินหลกัสูตร   ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัการและบริหารหลกัสูตร การเลือกและการจดัการเน้ือหา
และการประเมินหลกัสูตร นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 กลุ่ม ไดถู้กจดัไวใ้หส้ าหรับนกัพฒันา
หลกัสูตรทั้งในทอ้งถ่ิน รัฐ และระดบัชาติ 
 วิธเทอร์ (Wither 2000 : 2175) ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
และการจัด การศึกษาพื้นฐานเพื่อพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินของ
สถาบนัการศึกษา YVLE ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนมีการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของหลกัสูตรว่า
ปรับปรุงหลกัสูตรให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  ท าให้เด็กเกิดความคิด ใชป้ระสาท
สัมผสัทุกส่วนของเด็กกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน ซ่ึงหลกัสูตรได้
พฒันาทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เนน้ในเร่ืองระเบียบวินยัอย่างเคร่งครัด  โดย
ร่วมมือกนัระหว่างครู ชุมชน นักเรียนและผูน้ าชุมชนจะจดัเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
 

งานวจิัยต่างประเทศที่เกีย่วข้องกบัความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 เฮคอน (Haydon 1987 : 1765)  ไดศึ้กษาภาษาเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ
ระดับประถมศึกษาท่ีเรียนกับเด็กปกติ พบว่าพฒันาการด้านการเขียนสะกดค าของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิเป็นไปอยา่งล่าชา้ เพราะตอ้งใชท้กัษะทางดา้นสายตาสัมผสั (การฟังท่ีเหลืออยู)่ 
และยงัพบว่าวิธีการเขียนสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิม 
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สรุป 
 

 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสรุปไดว้่าหลกัสูตรหมายถึงแผนหรือ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการจดัมวลประสบการณ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผูเ้รียนได้รับผลส าเร็จตามศกัยภาพของตนเองและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข  
หลกัสูตรตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย (Aims) 2) เน้ือหาวิชาและประสบการณ์ 
(Subject  Matter and Experience) 3) กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) และ 4) การประเมินผล 
(Evaluation) หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน โดยมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงและมีผลต่อเน่ืองกันโดยเร่ิมตั้ งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมายจนกระทั่งประเมินผลว่า
หลกัสูตรมีผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดหรือไม่หลกัสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู่กบั
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงการพฒันาหลกัสูตรหมายถึงการจดัท าหลกัสูตรข้ึนมาใหม่หรือ
ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน รวมถึงกระบวนการวางแผนการจดักิจกรรมส าหรับผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของสังคม เพื่อให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามท่ี
ก าหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษา  การพฒันาหลกัสูตรเป็นงานท่ีซบัซอ้นตอ้งท าอย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามขั้นตอนกระบวนการท่ีก าหนดโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัหลกัสูตร  นกัวิชาการ  
นกัการศึกษา นกัพฒันาหลกัสูตรร่วมกบับุคคลหลายฝ่ายการพฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนั  เน่ืองจาก   
มีจุดเนน้ท่ีต่างกนั เช่น  เนน้กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตั้งแต่การศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการสร้างและการพฒันาหลกัสูตรตามรูปแบบ  มุ่งเนน้กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
บทบาทของนกัพฒันาหลกัสูตรระดบัห้องเรียน และเนน้กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการสอน
ทีีี่ต่อเน่ืองกัน สามารถเรียงล าดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรได้เต็มรูปแบบข้ึนอยู่กับ
จุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสูตรนั้น ๆ แบ่งไดเ้ป็น  3  ระดบั คือ  1) หลกัสูตรระดบัชาติ  หลกัสูตร
แกนหรือหลกัสูตรแม่บท 2) หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัโรงเรียน  และ 3) หลกัสูตรระดบั
หอ้งเรียน 
 ส าหรับการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน เป็นการพฒันา
หลกัสูตรระดับสถานศึกษาสาระวิทยาศาสตร์ตามสภาพปัญหาความสอดคลอ้งในด้านการจัด        
การเรียนการสอนและความตอ้งการของชุมชนโดยน าขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นกระบวน   
การ จดัการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต และสาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตร 4 ขั้น คือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) พฒันาหลกัสูตร 3) ทดลองใชห้ลกัสูตร และ                
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  เป็นลกัษณะของการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development : R & D)  โดยใชน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2    
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจยั มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research)      :   ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Development)  :   พฒันาหลกัสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั (Research)     :   ทดลองใชห้ลกัสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Development)  :   ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร 
 

ขั้นตอนที ่1  วจิัย (Research) : ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีผลงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาความตอ้งการ
ของผูป้กครองและผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การวดัการประเมินผลและรูปแบบของหลกัสูตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคือ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม คณะกรรมการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
ศึกษานิเทศก์ และครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
ท่ีมีต่อหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม 

 

86 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87 

วธีิด ำเนินกำร  
 1.  วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   และหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษา 
 2.  ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจากบุคคล   
ท่ีเก่ียวขอ้งคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดว้ยการสมัภาษณ์ 
 4.  ศึกษาความตอ้งการ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ผูป้กครองและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้    
การวดัการประเมินผลและรูปแบบของหลกัสูตรโดยใชแ้บบสอบถาม   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
 1.   แบบสัมภำษณ์ (Interview Form)  ซ่ึงเป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
จ  านวน 1 ฉบบั ส าหรับการสัมภาษณ์ ศึกษานิเทศก ์2 ท่าน ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 1 ท่าน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ท่าน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 ท่าน จ านวน 12 ท่าน โดยด าเนินการศึกษาความคิดเห็นในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
ช่ือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งการท างาน ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์เก่ียวกบั
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
  ตอนท่ี 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญั และองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของ
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   
  ตอนท่ี 3  สัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตร 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 
 การสร้างแบบสมัภาษณ์  ผูว้ิจยัด าเนินการโดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือและขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 2  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีก าหนด จากนั้น
น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ 
แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นตอนท่ี 3  น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น     
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการเรียนการสอน   และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล    
เพื่อตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสมัภาษณ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน แลว้น าคะแนนมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Objective Congruence : IOC) โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 เม่ือแน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั -1 เม่ือแน่ใจวา่แบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั
พบวา่ ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.67-100  และผูว้ิจยัไดมี้การแกไ้ขโดยใหเ้พิ่มประสบการณ์เก่ียวกบัการใช้
ส่ือประกอบการเรียนการสอน และขอ้เสนอแนะอ่ืน ผูว้ิจยัได้เพิ่มเป็นท่ีเรียบร้อย (รายละเอียด
ภาคผนวก ก)  โดยสรุปขั้นตอนดงัแผนภูมิท่ี 15 
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แผนภูมิท่ี 15     แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตนเอง  โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาความคิดเห็นในเร่ืองของการพฒันาหลักสูตร โดย
สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก ์จ านวน 2 ท่าน ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 1 คน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 ท่าน ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 ท่าน  
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ เก่ียวกบัความคิดเห็นในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
จ านวน 1 ฉบบั โดยการวิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ในตอนท่ี 1 ใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) 
จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย วิเคราะห์ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในตอนท่ี 2 
และตอนท่ี 3 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) น าเสนอแบบพรรณนาความ  
 

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีจากหนงัสือ  และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการพฒันาหลกัสูตร 

 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุง

แกไ้ข 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ               
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ขั้นตอนท่ี 1 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
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 2.   แบบสอบถำม (Questionnaire) จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถามความตอ้งการของ
ผูป้กครองและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน              
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
ช่ือ เพศ อาย ุประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนการสอน  
  ตอนท่ี 2  สอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   
  ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตร 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 การสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้าง  ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาหลกัสูตร  
 ขั้นตอนท่ี 2  น าขอ้มูลท่ีได้ในการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือ และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 3  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ีก าหนดจากนั้ น               
น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ  
 ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือการเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ลว้น ามาหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการน าแบบประเมินค่า
ดัชนีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและให้
คะแนน โดยมี เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั 1  เม่ือแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์
ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั 0  เ ม่ื อไ ม่แ น่ ใจว่ าแบบสอบถามนั้ น มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั -1  เ ม่ื อแ น่ใจว่ าแบบสอบถามนั้ นไ ม่ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
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 ถา้ค่า IOC มีค่า   0.50 ข้ึนไป แสดงวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 177) ได้
ค่าเท่ากบั 0.67-100    
 ขั้นตอนท่ี 5  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ เพื่อความรู้ในลกัษณะของการใช้ส่ือ และ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน และผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเป็นท่ีเรียบร้อย (รายละเอียดภาคผนวก ก) โดยสรุปขั้นตอน        
ดงัแผนภูมิท่ี 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 16     แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตนเอง  โดยการใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตอ้งการกบัผูป้กครอง จ านวน 14 คน และนกัเรียนโรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 14 คน รวมจ านวน 28 คน 
 
 

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีจากหนงัสือ  และงานวิจยั         
 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเน้ือหาโดยการหาค่า IOC 

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดยเพิ่มความรู้ในลกัษณะ
ของการใชส่ื้อ และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนท่ี 1 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
 

ขั้นตอนท่ี 5 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการหลกัสูตรเร่ืองส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จ านวน     
1 ฉบบั ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ( )    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด าเนินการวิจยัดงัตารางท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4  สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ/เคร่ืองมือ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร 
เคร่ืองมือ/               

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.  วิเคราะห์หลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช 2544 และ 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
หลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2544   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ 
หลกัสูตรถานศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2544  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 
หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

2. ศึกษาแนวคิดและ 
งานวจิยัเก่ียวกบัแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
แนวคิดและงานวิจยั 
เก่ียวกบัแนวคิดของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดและงานวจิยัเก่ียวกบั 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

3. ศึกษาความคิดเห็น 
เก่ียวกบัการพฒันา 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ืองส่ิงมีชีวแิละ 
ส่ิงแวดลอ้มตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ  

สัมภาษณ์ 
 

-  ศึกษานิเทศก ์จ านวน 2 ท่าน 
-   ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 
จ านวน 1 ท่าน 
-   ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    วิทยาศาสตร์ จ านวน 5  ท่าน 
-  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 1 ท่าน 
-  กรรมการสถานศึกษา 
จ านวน  3 ท่าน 

วเิคราะห์ใชค้่า 
ร้อยละ  (%) 
และวเิคราะห์ 
เน้ือหา(Content 
  Analysis) 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ/เคร่ืองมือ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร 
เคร่ืองมือ/               

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. ศึกษาความตอ้งการ  
การพฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ    

สอบถาม 
 
 

ผูป้กครอง จ านวน 14 คน และ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั 
นครปฐม จ านวน 14 คน  
 
 
 
 

แบบสอบถาม/ 
วิเคราะห์ใช ้ 
ค่าเฉล่ีย ( )  
ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
ร้อยละ (%) และ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

 
ขั้นตอนที ่2  พฒันำ  (Development) : พฒันำหลกัสูตร 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ฉบบัร่าง 
 

วธีิกำรด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตร   
 น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาใช้ใน        
การพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพฒันาหลกัสูตรฉบบัร่าง            
2) ประเมินหลกัสูตรฉบบัร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) การปรับปรุงหลกัสูตรฉบบัร่าง ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 การพฒันาหลกัสูตรฉบบัร่าง โดยผูว้ิจยัร่วมกบัครูผูส้อนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1     
จากการวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช่วงชั้นท่ี 4 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม การศึกษาความคิดเห็นและ
ความตอ้งการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน แล้วด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างท่ีประกอบด้วย               
1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5) สาระการเรียนรู้ 6) ค  าอธิบาย
รายวิชา 7) โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน 8) แนวทางการด าเนินการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือและ
นวตักรรม 10) แผนการจดัการเรียนรู้  และ 11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น าหลกัสูตร
ฉบบัร่างน าเสนอท่ีประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา
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จงัหวดันครปฐม รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพิจารณาอีกคร้ัง   
 1.  การประเมินหลกัสูตรฉบบัร่าง เม่ือสร้างหลกัสูตรฉบบัร่างเสร็จมีการด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรก่อนน าไปทดลองใชโ้ดยตรวจสอบดา้นความเหมาะสม และความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบ ของโครงร่างหลกัสูตร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
         1.1  ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ คือ ส่วนประกอบของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) หลกัการ            
2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5) สาระการเรียนรู้ 6) ค  าอธิบายรายวิชา      
7) โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน 8) แนวทางการด าเนินการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือและนวตักรรม และ
10) แผนการจดัการเรียนรู้ และ11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น าหลกัสูตรฉบบัร่างน้ี   
มาพิจารณาว่ามีความเหมาะสม กบัสภาพปัญหา มีความจ าเป็นกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และสอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงใด 
  1.2  ผูว้ิจยัน าหลกัสูตรฉบบัร่างท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใชโ้ดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ 
  1.3  ผูว้ิจยัน าหลกัสูตรฉบบัร่างท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบความสอดคลอ้งก่อนน าไป
ทดลองใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ไดแ้ก่  

 1.3.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
หรือไม่ และตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้วา่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหรือไม่  
    1.3.2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบเก่ียวกบัความถูกตอ้งของ
เน้ือหา และระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตร 
         1.3.3  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
         1.3.4  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
         1.3.5  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
หลกัสูตรฉบบัร่าง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยประกอบดว้ยประเด็น และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้งของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงร่างหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะ  
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  1.4   การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนพร้อมทั้งหลกัสูตร
ฉบับร่างให้ผู ้เ ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักหลักสูตรฉบับร่าง  
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น ดา้นส่วนประกอบของหลกัสูตรฉบบัร่างโดยค านวณ
ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 แสดงว่าหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
หลกัสูตรเหมาะสมส าหรับการน าไปทดลองใช้ และวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญใหมี้การตรวจสอบ และปรับปรุงการใชภ้าษามือ 
 2.   การปรับปรุงหลกัสูตรฉบบัร่าง น าผลการประเมินหลกัสูตรฉบบัร่างของผูเ้ช่ียวชาญ    
มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร  เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปทดลองใช้  คือ 
ปรับปรุงในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงยงัไม่มีตวัช้ีวดัเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มตวัช้ีวดั
เศรษฐกิจพอเพียง ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ รวม 8 แผน 
 3.   น าแบบทดสอบและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
ดูความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 4.   น าแบบทดสอบ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินตรวจสอบความสอดคลอ้งของหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความและความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของแบบทดสอบโดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากบั 1.00       
 นักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นตอนๆ โดยก าหนดเน้ือหาเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตร
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัเพื่อฝึกประสบการณ์การปฏิบติังาน และความสามารถในการปฏิบติั  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในแต่ละเน้ือหาจะไม่เหมือนกนับางตอนอาจเป็นทฤษฎีทั้งหมด     
บางตอนอาจเป็นปฏิบติัการทดลองทั้ งหมดหรือ มีทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติ ตามขั้นตอนของแผน      
การจดัการเรียนรู้ ทั้ง 8 แผน โดยใชแ้บบประเมิน 3 แบบ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข) 
 

เนือ้หำสำระเร่ืองส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม   
 เน้ือหาสาระแบ่งเป็น 8 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบนิเวศ แบ่งเป็น 5 หวัขอ้ยอ่ย คือ 1) ความหลากหลายในระบบนิเวศ 2) สภาวะ
แวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 4) ดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ  และ 5) การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
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 2. ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ย่อย คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 2) ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ 3) การใชป้ระโยชน์และ
ปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลา ในการทดลองใช้
หลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งส้ิน       
24 ชัว่โมง 
 

ตารางท่ี 5  โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ฯ 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

มฐ.  
การเรียนรู้ 
รายชั้นปี 

วิธีสอน/กระบวน 
การจดัการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

ระบบนิเวศ 1.  ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
2.  สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 
ในระบบนิเวศ 
3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
4.  ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
5.  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ 
ส่ิงมีชีวติ 

ว 2.1 
ว 2.1 
 
ว 2.1 
ว 2.1 
ว 2.1 

วิธีการสอนโดย 
การจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
กระบวนการกลุ่มเทคนิค
สืบคน้ 
 

6 
3 

 
2 
2 
2 

ระบบนิเวศ 
แบบยัง่ยนื 

1.  ทรัพยากรธรรม ชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.  ความส าคญัของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3.  การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ว 2.2 
 
 
ว 2.2 
 
ว 2.2 
 

วิธีการสอนโดย 
การจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
กระบวนการกลุ่มเทคนิค 
สืบคน้ 
 

1 
 
 

1 
 

7 

 
 แบบประเมินความสามารถในเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ครูผูส้อนและผูว้ิจยัร่วมกนัประเมินความสามารถ
ของนกัเรียน โดยมีเกณฑก์ารประเมินแบบ Rubric ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายการประเมิน ระดบั
ความสามารถ 

เกณฑ ์

1. ใหค้วามร่วมมือ 

1 =  ปรับปรุง ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมปล่อยใหเ้พื่อนท าไม่ช่วยเหลือ 

2 =  พอใช ้ เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย 5 คร้ัง 
3 =  ดี เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง แต่ไม่ช่วยเพื่อน 
4 =  ดีมาก เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังและช่วยเพื่อนและน าเสนอ 

2. การมีเหตุมีผล 

1 =  ปรับปรุง ไม่รู้จกัวเิคราะห์งาน 
2 =  พอใช ้ วเิคราะห์งานไดแ้ต่อา้งเหตุผลไม่ได ้
3 =  ดี วเิคราะห์งานอา้งเหตุผลไดแ้ต่ไม่มีความรอบคอบ 
4 =  ดีมาก วิเคราะห์งานอา้งเหตุผลไดแ้ละมีความรอบคอบ 

3. มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

1 =  ปรับปรุง คาดเดาสถานการณ์ไม่ไดเ้ลย 
2 =  พอใช ้ คาดเดาสถานการณ์ไดใ้นระยะสั้น ๆ 
3 =  ดี คาดเดาสถานการณ์สั้น ๆ ไดพ้ร้อมทั้งใชเ้หตุผลประกอบ 
4 =  ดีมาก คาดเดาสถานการณ์ไดท้ั้งใกลไ้กลพร้อมทั้งใชเ้หตุผลประกอบ 

4. มีความรอบรู้ 

1 =  ปรับปรุง มีความคิดรอบคอบแต่ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ได ้

2 =  พอใช ้
มีความคิดรอบคอบ มีความระมดัระวงั แต่ไม่สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ได ้

3 =  ดี 
น าความรู้มาปฏิบติัการอยา่งระมดัระวงัเช่ือมโยงใหเ้ป็นหน่ึงแต่
น าเสนอไม่ได ้

4 =  ดีมาก 
น าความรู้มาปฏิบติัการอยา่งระมดัระวงัเช่ือมโยงใหเ้ป็นหน่ึง
พร้อมทั้งน าเสนอได ้

5. มีคุณธรรม 

1 =  ปรับปรุง มีความซ่ือสัตย ์สุจริต แต่ไม่มีความอดทน 
2 =  พอใช ้ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน แต่ไม่มีความเพียร 

3 =  ดี 
มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร แต่ไม่ใช้
สติปัญญา 

4 =  ดีมาก มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใชส้ติปัญญา 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ดีมาก       =  4 
ดี              =  3 
พอใช ้      =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
คะแนน 17 – 20  =  ดีมาก 

      คะแนน 13 – 16  =  ดี 
      คะแนน  9 – 12   = พอใช ้
     คะแนน  5 – 8    = ปรับปรุง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98 

 จากขั้นตอนท่ี  2 พฒันาหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด าเนินการวิจยัดงัตารางท่ี 7  
 

ตารางท่ี 7    สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

เอกสาร 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1.  เพื่อพฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการได ้
ยนิฉบบัร่าง 

พฒันาหลกัสูตรฉบบัร่าง 
-  ความส าคญั วิสัยทศัน์   
-  ผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวติ 
และส่ิงแวดลอ้มตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ 
-  สาระการเรียนรู้  
-  ค  าอธิบายรายวิชา   
-  โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน   
-  แนวทางการด าเนินการจัด 
   การเรียนรู้       

-  ผูว้ิจยั 
-  ครูผูส้อนกลุ่มสาระ   
   การเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 
-  เอกสารบนัทึกผล     
การศึกษาขอ้มูล  
พื้นฐาน 

วเิคราะห์เน้ือหา 
 (Content  Analysis) 

2.  เพื่อประเมินหลกัสูตร 
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวติและ 
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิ ฉบบัร่าง 

-  ตรวจสอบความเหมาะสม    
ขององคป์ระกอบในการ 
พฒันาหลกัสูตร 
-  ตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
ขององคป์ระกอบของหลกัสูตร 
-   แบบทดสอบเพื่อวดัผล 
การเรียนรู้ 
-   แบบสอบถามความคิดเห็น 

-  อาจารยท่ี์ปรึกษา  
-  ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น 
   พฒันาหลกัสูตร  
   ดา้นเน้ือหา และ   
   ดา้นการสอน  
   จ านวน 3 คน 

แบบประเมินหลกัสูตร 
ฉบบัร่าง/หาค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) 
และวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

3.   เพื่อปรับปรุงหลกัสูตร 
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวติและ 
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิ ฉบบัร่าง 

ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 
ท่ีพฒันาข้ึนตามขอ้มูล 
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 ก่อนน ามาทดลองใช ้

-  ผูว้ิจยั หลกัสูตรฉบบัร่าง/ 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 
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ขั้นตอนที ่3  วจิัย  (Research) : ทดลองใช้หลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค์ 
 พื่อทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยใช้แนวการจดัการเรียนการสอน         
แบบเสาะหาความรู้ ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบ ถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชห้ลกัสูตรดงักล่าว          
ในการทดลองใชห้ลกัสูตรก าหนดแบบแผนการวิจยัแบบ Pre Experimental Design แบบ The One Group 
Pretest – Posttest Design คือ กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 144) 
 

แบบแผนกำรวจิัย 
   

ทดสอบก่อน ทดลองใชห้ลกัสูตร ทดสอบหลงั 
T1 X T2 

  

 T1       หมายถึง    ทดสอบก่อนใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

 X       หมายถึง     การทดลองใชห้ลกัสูตร 
 T2      หมายถึง     ทดสอบหลงัใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 

ประชำกร    
 นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน         
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 หอ้งเรียน      
รวม 35 คน   

 

กลุ่มตัวอย่ำง   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ นักเรียน           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา   
2552 จ านวน 14 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ซ่ึงใชห้อ้งเรียนท่ี 1  
เป็นหน่วยสุ่ม 
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วธีิกำรด ำเนินกำร 
 ในการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีวิธีด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชห้ลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน 

 2.  ทดลองใชห้ลกัสูตร ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มและทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 14 คน โดยจดักิจกรรมตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนและเป็นผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.  ในการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาหาค่าระดบัความยากง่าย (Difficulty) 
และค่าอ านาจจ าแนกโดยขอ้สอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 
-1.00 ขอ้สอบท่ีน ามาหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก มีจ านวน 80 ขอ้ และคดัเลือกให้เหลือ   
40 ขอ้ (ตารางท่ี 8 รายละเอียดภาคผนวก ง) 
  3.2  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ขอ้สอบ
จ านวน 40 ขอ้ คือ ขอ้สอบก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนัแต่สลบัขอ้ สลบัตวัเลือก 
แลว้น าผลการทดลองใชม้าหาค่าความคงตวัภายในของแบบทดสอบ (Internal Consistency) (ตาราง
ท่ี 9 รายละเอียดภาคผนวก ง)   โดยขอ้สอบมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 
  3.3  น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ไปใชท้ดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ  
ไดย้ิน ก่อนและหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน 
  3.4  น าส่ือประกอบหลกัสูตร ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ 
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความและความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของแบบทดสอบ
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โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) มีค่าเท่ากบั 1.00 และหาค่า
ประสิทธิภาพของส่ือประกอบหลกัสูตร E1/E2 แบบเด่ียว (Individual Tryout) ไดค่้าคะแนนเท่ากบั 
73.89/79.17   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คือ  60/60    และผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2  แบบกลุ่ม 
(Small Group Tryout) ไดค่้าคะแนนเท่ากบั 75.37/83.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 70/70  

   ผลกำรปรับปรุงแก้ไขส่ือ ที่ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีงคร้ังที ่1  
   จากผลการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบเด่ียว (Individual Tryout) 
แลว้นั้น ผูว้ิจยัได้น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ส่ือ ท่ีประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน   โดยปรับปรุง
เก่ียวกบัภาษามือท่ีใชใ้หง่้ายและชดัเจนมากข้ึนโดยใชค้รูหูหนวกเป็นส่ือ รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 
(รายละเอียดภาคผนวก จ) 
   ผลกำรหำประสิทธิภำพ E1/E2  แบบกลุ่ม (Small Group Tryout) 
   ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือ ท่ีประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ มาทดลองใชเ้พื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบ
กลุ่ม (Small Group Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ไดค่้าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้คือ 70/70 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 11 (รายละเอียดภาคผนวก จ) 
   จากการสังเกตในการทดลองใช้ส่ือ ท่ีประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นตอนน้ี พบว่า นักเรียนสามารถ            
ท ากิจกรรมในใบงานไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์มีความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรมใน         
ใบงานได้เป็นอย่างดีเกือบทุกคนมีนักเรียนบางคนท่ีท าใบงานได้ไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด          
อาจเน่ืองมาจากเกิดการเรียนรู้ไดช้า้ 
 

ตารางท่ี 8  สรุปผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 
 

การหาประสิทธิภาพ  
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เตม็   S.D. ประสิทธิภาพ 

แบบเด่ียว  
(Individual Tryout) 

กระบวนการ (E1) 3 60 44.33 4.73 73.89 
ผลลพัธ์ (E2) 3 40 31.67 4.51 79.17 

แบบกลุ่มเลก็  
(Small Group Tryout) 

กระบวนการ (E1) 9 60 45.22 5.12 75.37 
ผลลพัธ์ (E2) 9 40 33.56 3.36 83.89 
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   ผลกำรปรับปรุงแก้ไขส่ือ ที่ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง คร้ังที ่2 
   ผูว้ิจัยได้น าผลจากการตรวจสอบ ผู ้เ ช่ียวชาญและจากการทดสอบหาค่า
ประสิทธิภาพE1/E2 ทั้ง 2 ขั้นตอน มาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังเพื่อให้ส่ือท่ีประกอบหลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   มีความสมบูรณ์และเหมาะสมก่อน
น าไปทดลองใชจ้ริง รายละเอียดของส่วนท่ีปรับปรุงแกไ้ขทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 

   3.4.1 ปรับปรุงภาษามือท่ีใช้ให้ง่ายและเหมาะสม โดยให้ครูหูหนวกเป็น          
ผูอ้ธิบายภาษามือ 

   3.4.2 ปรับปรุง VCD ให้มีเน้ือหาชดัเจนถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั โดยอดั VDO    
เป็นภาษามือเพิ่มใหม้ากข้ึน 

   3.4.3 ปรับปรุงเร่ืองการพิมพไ์ม่ใหมี้การฉีกค าเพื่อใหภ้าษาสละสลวยและความ
ถูกตอ้ง 

   3.4.2 ปรับปรุงภาพประกอบ สีสนั ใหน่้าสนใจมากข้ึน 
   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
   น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย 
( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test Dependent เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร และหลงัการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลกัสูตร และผลการวิจยัได้ค่า t-test 
Dependent เท่ากบั 23.16 ดงัตารางท่ี 13 (รายละเอียดภาคผนวก ง) 
   ผูว้ิจยัแนะน าวิธีการ และขั้นตอนในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน                   
ต่อครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 
  3.5 หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันักเรียนจบหลกัสูตรแลว้ มีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้เ ร่ือง เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ การปฏิบติัการแกปั้ญหาอยา่ง
มีเหตุและผล สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประเมินผล
หลกัสูตรในขั้นตอนต่อไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
 1.   หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.   เอกสารประกอบหลกัสูตร ไดแ้ก่ ใบความรู้  ใบงาน   

จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ สรุปวิธีด าเนินการวิจยั     
ดงัตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9  สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร 
เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์

ขอ้มูล 
เพื่อทดลองใช ้
หลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

จดัการเรียนรู้ตาม 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
  ปีท่ี 4 จ านวน  14  คน   
-  ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
-  ผูว้ิจยั 

-  หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ 
-  แผนการจดัการเรียนรู้ 
-  เอกสารประกอบหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ ใบความรู้และใบงาน 

 
 
 

ขั้นตอนที ่4  พฒันำ (Development) : กำรประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค์   

 เพื่อประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา สาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   แลว้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
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วธีิด ำเนินกำรในกำรประเมินหลกัสูตร    

 ในการประเมินหลกัสูตร ผูว้ิจยัด าเนินการประเมิน  2 ระยะ คือ ประเมินระหว่างการใช้
หลกัสูตร และประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นท่ี1  ประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร โดยการประเมินภาคทฤษฎีจากการท า
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และประเมินความสามารถในด้านผลงาน การปฏิบติังาน และ     
การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขั้นท่ี 2  ประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรหลงัการใช ้มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. ประเมินผลการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยใชแ้บบทดสอบวดัก่อนเรียนและหลงัเรียน
ฉบบัเดียวกนัแลว้น าผลการทดสอบมาหาค่าความต่างของคะแนนเฉล่ีย ก่อนและหลงัเรียน 
 2. ประเมินความสามารถด้านการผลิตผลงาน ด้านความสามารถในการปฏิบติั 
งานและด้านความสามารถในการปฏิบตัิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชแ้บบประเมิน
ความสามารถด้านการผลิตผลงาน แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็น  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินหลกัสูตร 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ประกอบดว้ย แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมี   
ความบกพร่องทางการไดย้นิ แบบประเมินความสามารถดา้นการผลิตผลงาน ดา้นความสามารถใน
การปฏิบติังาน ดา้นความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  แบบทดสอบผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ     
ไดย้นิ เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรท่ีสร้างไวแ้ลว้มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี   
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  1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน จากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบติัและศึกษาคู่มือวดัผล และ
ประเมินผลหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 1.2  สร้างแบบทดสอบ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมเน้ือหาสาระ 
โดยจดัท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา และก าหนดน ้ าหนกัเน้ือหาตามความส าคญัแลว้จึงก าหนดจ านวน
ขอ้สอบทั้งหมดท่ีตอ้งการใชจ้ริง และค านวณหาจ านวนขอ้สอบในแต่ละเน้ือหา แต่ทั้งน้ีตอ้งมีเผื่อ
ส าหรับขอ้สอบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ส าหรับขอ้สอบท่ีจดัท าคร้ังน้ีเป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice) 4  ตวัเลือก จ านวน 1 ชุด ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีวิธีการตรวจให้
คะแนน ตอบถูกได ้1 คะแนน   ตอบผดิได ้0 คะแนน จ านวน 40 ขอ้ โดยสลบัขอ้และค าตอบ  

 

ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์และก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ 
 

เน้ือหา 
ผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวงั 

จุดประสงคก์ารวดั (จ านวนขอ้) 
ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การน า 
ไปใช ้

การ 
วิ 

เคราะห์ 

การ 
สังเคราะห์ 

การ
ประมาณ

ค่า 

จ านวน 
ขอ้ 

1.  ระบบนิเวศ 
    1.1  ความหลากหลาย 
ในระบบนิเวศ 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

    
5 

    1.2  สภาวะแวดลอ้ม 
ทางกายภาพในระบบ 
นิเวศ 

1 1 3 1    5 

    1.3  ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
ในระบบนิเวศ 

2 - 3 2    5 

    1.4  ดุลยภาพของ 
ระบบนิเวศ 

3 - 3 2    5 

    1.5  การเปล่ียนแปลง 
แทนท่ีของส่ิงมี ชีวติ 

4 1 3 1    5 
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ตารางท่ี 10   (ต่อ) 
 

เน้ือหา 
ผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวงั 

จุดประสงคก์ารวดั (จ านวนขอ้) 
ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การน า 
ไปใช ้

การ 
วิ 

เคราะห์ 

การ 
สังเคราะห์ 

การ
ประมาณ

ค่า 

จ านวน 
ขอ้ 

2.  ระบบนิเวศ 
แบบยัง่ยนื 
    2.1 ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิง แวดลอ้ม 

 
 

5 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

2 

    
 

5 

    2.2  ความส าคญัของ 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 - 3 2    5 

   2.3  การใชป้ระโยชน์ 
และปัญหาจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 - 3 
 

2 
 

   5 

รวม 3 23 14    40 

 
 2.  แบบประเมินความสามารถ 1) ดา้นผลการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความสามารถในการผลิตผลงาน 3) ความสามารถในการปฏิบติังาน และ
4) ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสร้างไวแ้ลว้มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  
  2.1  ศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.2  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดโครงสร้างและขอบข่าย
เน้ือหาของเคร่ืองมือและด าเนินการสร้าง 

 2.3  สร้างแบบประเมิน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมเน้ือหาสาระ 
โดยจดัท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา จ านวน 3 แบบ คือ ประเมินความสามารถดา้นการผลิตผลงาน ประเมิน
ความสามารถในการปฏิบติังาน และประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  ระดบัการใหค้ะแนนความสามารถ 
  1  เท่ากบั ปรับปรุง 
  2  เท่ากบั ความสามารถระดบัพอใช ้
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  3  เท่ากบั ความสามารถระดบัดี 
  4  เท่ากบั ความสามารถระดบัดีมาก 

  2.4  น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และปรับปรุง
แกไ้ข โดยใหต้ดัค าวา่ท่านออก 
  2.5  น าแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความ
บกพร่องทางการไดย้ิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.67- 1.00 น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ เก่ียวกบัดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร งานวิจยัต่าง  ๆ 
  3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) และตอนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ  โดยก าหนดให ้
    5    เท่ากบั   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    4   เท่ากบั    เห็นดว้ยมากมาก 
    3   เท่ากบั    เห็นดว้ย 
    2   เท่ากบั    เห็นดว้ยนอ้ย 
    1   เท่ากบั    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  3.3  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 ท่าน             
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน าไปปรับปรุงแกไ้ข โดยแกไ้ขให้เป็น        
3 ดา้น คือ  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  3.4  น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ข ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านตรวจสอบ คือ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นความบกพร่องทางการไดย้ิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลโดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.00  
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใช้วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยหาค่าเฉล่ีย ( )            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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กำรปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
 น าผลการประเมินหลักสูตรและขอ้เสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้
หลกัสูตรมีความสมบูรณ์ และเหมาะสมในการน าไปใช ้
 จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผูว้ิจัยได้สรุปวิธี 
การด าเนินการวิจยัดงัตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย/

เอกสำร 
เคร่ืองมอื /กำร 
วเิครำะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมินผล 
หลกัสูตร 

- เปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดย
แบบทดสอบ เร่ือง ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ก่อนและ

หลงัเรียน 
นกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนโสตศึกษา
จงัวดันครปฐม 
จ านวน 14 คน 

 

- แบบทดสอบ    , S.D., 
t-test Dependent 

-  ประเมินความสามารถ 1) ในการผลิต
ผลงาน 2) ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน และ 3) ความสามารถในการ
ปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบประเมินความสามารถ 
ดา้นผลงาน ความสามารถดา้นการ

ปฏิบติังาน และความสามารถตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง ส่ิงมีชีวติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ    , S.D., 
ร้อยละ  (%) 

 
- สอบถามความคิดเห็น 

 

- แบบสอบถามความคิดเห็น   , S.D.  
วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการด าเนินการวิจยัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ 1) วิเคราะห์หลกัสูตร
การศึกษา    ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544   และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียน   โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผูส้อน และ3) ศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เก่ียวกบัสาระ
การเรียนรู้   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัการประเมินผลและรูปแบบของหลกัสูตร   
 ขั้นตอนท่ี 2  ผลการพฒันาหลกัสูตร โดยมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1 เพื่อน ามา
พฒันาหลกัสูตรฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียน       
ท่ีคาดหวงั 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลกัสูตร 7) เวลาเรียน 8) แนวการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือ
และนวตักรรม 10) แผนการจดัการเรียนรู้ และ 11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 3  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา โดยน าหลกัสูตรท่ีพฒันาแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม 
 ขั้นตอนท่ี 4  ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสูตร โดยประเมินผลนกัเรียนดา้น  
ผลการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน การน าเสนอ และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

 

ขั้นตอนที ่1  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
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ทางการไดย้นิ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 
และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 2) ศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมตาม            
แนวเศรษฐกิจพอเพียง จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก ์และครูผูส้อน และ 3) ศึกษาความตอ้งการของผูป้กครอง
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดั       
การประเมินผลและรูปแบบของหลกัสูตร   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล       
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544   และหลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม พบว่าสอดคลอ้งกบั 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549)   และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545 : 38)  ท่ีไดก้ าหนดยุทธศาสตร์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็น ท าเป็น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีภูมิคุ ้มกัน มีความรู้ มีความพอเพียงในส่ิงท่ีมีอยู่   รวมทั้ งสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสานให้เกิดความสมดุล   ในการยกระดบัคุณภาพชีวิต 
และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข และยงัสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 4 แนว    
การจดัการศึกษา มาตรา 22 ว่าการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด   กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกับมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัน้ี 1) จดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง 2) ฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่านและเกิด การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะ       
อนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม            
ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ         
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6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามาดา ผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

  การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา คือ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปริญญา  ทองสอน (2546 : 63) ท่ีไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับรายวิชา ว 411 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 : กรณีศึกษาจงัหวดัชลบุรี   เสริมศรี  
วิทวสัชุติกุล (2547 : 36) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง  
การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน      
วดัตะพงนอก จงัหวดัระยอง   และวราภรณ์  ดิษริยะกลุ (2548 : 45) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   พบว่า มีความรู้ความเขา้ใจใน
ส่ิงแวดลอ้มทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความตระหนักทางส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบั
ดารณี  ศกัด์ิศิริผล (2537 : 40-50) ไดพ้ฒันาการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ (หูหนวก) ส่วน ธีรพงศ ์ ปุ๊กสันเท๊ียะ (2546 
: 79) ไดศึ้กษาสภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ
ทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนน า สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักนัตยา มานะกุล (2550 : 76) ท่ีไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษาชุมชนบา้นจอมจนัทร์ หมู่ท่ี 2 ต  าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย วา่ท่ี ร.ต.สนัติ  
พรมขนัธ์ (2546 : 41) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนน า สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย   อุดม  โสตถิสวสัด์ิ (2548 : 51) ท่ีไดป้ระเมินยทุธศาสตร์การขดุ
สระน าร่องน ้ าประจ าไร่-นา แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ของ
ส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบทจงัหวดัสกลนคร  และชวลิต จนัทร์ศรี (2550 : 67-71) ท่ีไดศึ้กษาสาระ
การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า สภาพการปฏิบติังาน
โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ      
ปานกลาง สภาพการปฏิบติังานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎี
ใหม่ ตามทศันะของผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูกบันกัเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   หลงัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 
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ด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เพิ่มร้อยละ 81.00 ด้านการกินอาหารถูกตอ้งครบถว้น           
เพิ่มร้อยละ 77.90 ดา้นครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์หลงัเรียน พบว่า 
มีความเขา้ใจถูกตอ้งและตระหนักถึงความส าคญัของการกินอาหารให้ถูกตอ้งครบถว้น  การสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่น   ตลอดจนการน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดดี้ข้ึน  
แสดงให้เห็นว่า โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบา้นจอมจนัทร์ได้  และในโรงเรียน   
แกนน าจ าแนกตามท่ีตั้งระหว่างสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นกบัจงัหวดัเลย
โดยรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นทรัพยากรการเงิน  
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามหนา้ท่ี ระหว่างผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูหัวหน้าโครงการและครูผูส้อน พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   หลงัด าเนินโครงการ ระดบัความพึงพอใจของ
เกษตรกรโดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บโดยรวมและรายขอ้อยูใ่น
ระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงานโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของการด าเนินงานด้านความพึงพอใจของเกษตรกร มีค่าต่างจากเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับมาก    
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ดา้นประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ มีค่าต่างจากเกณฑท่ี์ก าหนด
ในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นปัญหาของเกษตรกร โดยรวมและรายดา้น      
ไม่แตกต่างกนั   เม่ือพิจารณาเป็นรายสาระ พบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 สาระ คือ เง่ือนไขคุณธรรม
ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต ด้านความขยนั ด้านความแบ่งปันและด้านความอดทน ส่วนสาระ          
การเรียนรู้อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้  ส่วนสาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็น   
ต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 สาระ     
การเรียนรู้ คือ การท าความสะอาดร่างกาย และการใชส่ิ้งของท่ีมีอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ส่วนสาระ   
การเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อ     
การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 สาระการเรียนรู้ 
คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน ส่วนสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3 สาระการเรียนรู้ คือ บา้นคือวิมานของเรา ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยูแ่ละ
การปลูกพืชผกัสวนครัวในกระถาง ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 4 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2 สาระการเรียนรู้ คือ ค าประพนัธ์เพื่อชีวิต และการจดัการทรัพยากรดว้ย
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะ
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เพิ่มเติมเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ช่วงชั้นท่ี 1 คือ วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นท่ี 2 คือ 
ภาษาองักฤษกบัเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้ช่วงชั้นท่ี 3 การรู้รักสามคัคี
และการอยูดี่ กินดี และช่วงชั้นท่ี 4 คือ จิตส านึกสาธารณะ 
  ผลจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรสถานศึกษาช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการจดักิจกรรม   
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีการน าขอ้มูลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับเน้ือหาเพื่อให้สอดคลอ้งกับ       
การด าเนินชีวิตของผูเ้รียน   และผลการวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดหมายท่ีมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย ์         
ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักย์ภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดคุณลักษณะ          
อนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีหลกัสูตรไดก้ าหนดให้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสาระ       
การเรียนท่ีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิดและ
เป็นกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา และวิกฤตของชาติ และจากการศึกษาความส าคญั ธรรมชาติและ
ลกัษณะเฉพาะ 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับการสัมภาษณ์ คือ 
ศึกษานิเทศก ์2 ท่าน ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 1 ท่าน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ท่าน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ท่าน เก่ียวกบั
ความคิดเห็นในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค่้าสถิติร้อยละ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 18 (รายละเอียดภาคผนวก ก)   ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เม่ือพิจารณาถึง
อายพุบว่า อาย ุ41-50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาอายุต  ่ากว่า 40 ปี จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 อาย ุ51-60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67   และอายมุากกว่า 60 ปี  
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีวุฒิปริญญาตรี จ านวน 6 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67   และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33   ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นครูผูส้อน และ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาครูผูส้อน (ช านาญการพิเศษ) และ 
ศึกษานิเทศก(์ช านาญการพิเศษ) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และผูบ้ริหาร (เช่ียวชาญ) และ 
ผูบ้ริหาร (ช านาญการพิเศษ) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  
มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา 20 ปีข้ึนไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 11-20 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ส่วนใหญ่ของ
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีประสบการณ์เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ดงัตารางท่ี 18 (รายละเอียดภาคผนวก จ) 
 ตอนที ่2  ความตอ้งการเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ร้อยละ 
 จากการสัมภาษณ์ความต้องการให้มีหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ตอ้งการใหมี้ภาพเคล่ือนไหว มีภาษามือประกอบ และมีสีสันสวยงามคิดเป็นร้อยละ 100.00 ตอ้งการ
ให้มีการศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตอ้งการให้มีเสียงประกอบและเรียนนอกเวลา       
คิดเป็นร้อยละ 75.00   ตอ้งการใหเ้รียนในเวลา คิดเป็นร้อยละ 66.66   และมีความตอ้งการให้ใช้
ภาษาแบบง่าย ๆ   คิดเป็นร้อยละ 58.33 (รายละเอียดดงัท่ี 19 ภาคผนวก ก) 
 จากการสมัภาษณ์ความตอ้งการดา้นเน้ือหาของหลกัสูตรส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์
มีความตอ้งการดา้นเน้ือหาในเร่ืองของแหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ระบบ
นิเวศแบบยัง่ยนื ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และการมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 มีความตอ้งการในเร่ืองของประเภทของระบบนิเวศ องคป์ระกอบของระบบนิเวศ 
และระบบนิเวศป่าไม ้คิดเป็นร้อยละ 91.67   มีความตอ้งการในเร่ืองของดุลยภาพของระบบนิเวศ 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีความตอ้งการในเร่ืองของระบบนิเวศป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีความ
ตอ้งการในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ และการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 66.66   และอ่ืนๆ คือในเร่ืองของการใชชี้วิตอย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 
41.66 (รายละเอียดดงัท่ี 20 ภาคผนวก ก) 
 จากการสัมภาษณ์ความตอ้งการด้านการจัดการเรียนการสอนผูต้อบแบบสัมภาษณ์   
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้สอนเน้นกระบวนการกลุ่มท่ีมีการบูรณาการโดยมุ่งไปท่ีผูเ้รียนเป็น
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ส าคญั   เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยใชเ้หตุและผล คิดเป็นร้อยละ 100.00 และสอนตาม
บทเรียนท่ีมีอยู ่คิดเป็นร้อยละ 75.00 (รายละเอียดดงัท่ี 21 ภาคผนวก ก) 
 จากการสัมภาษณ์ความต้องการด้านการวดัและประเมินผล ผูต้อบแบบสัมภาษณ์     
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ประเมินเป็นรายบุคคล ตามช้ินงานท่ี ส่งหรืออเจประเมินได้จาก
แบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 หรืออาจประเมินเป็นรายกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75.00 
(รายละเอียดดงัท่ี 22 ภาคผนวก ก) 
 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมว่า วิชาวิทยาศาสตร์ควรมี
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั สภาพปัญหาในปัจจุบนัและบริบท
ของทอ้งถ่ิน มีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
ในการปฏิบติัตนตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2545 ง : 5)  ความว่า 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความส าคญัในด้านพฒันาคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียนให้เป็น
พลเมืองดี มีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ มัน่ในคุณธรรม น าความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข การมีจิตวิทยาศาสตร์ มาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งทางธรรมชาติและสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพทางเทคโนโลยีและการเป็นผูรั้กษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้แก่ผูเ้รียน เป้าหมายส าคญั
คือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  รวมทั้งสามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยกุตใ์ช้
ไดใ้นชีวิตประจ าวนั   สามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจอยา่งรอบคอบในการด าเนินชีวิต และ
มีส่วนร่วมในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี   การจดัการเรียนรู้ตอ้งให้
เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมจดัการเรียนรู้ของตนเอง พฒันาและ
ขยายความคิดของตนเองจากความรู้ท่ีไดเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพไดแ้ก่ 1) จดัการเรียนการสอนท่ีมี
ความหมาย โดยเน้นแนวคิดท่ีส าคญั ๆ ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ไดท้ั้งในและนอกโรงเรียน เป็น
แนวคิด ความรู้ท่ีคงทนยัง่ยืน 2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ค่านิยม และจริยธรรมลงสู่การปฏิบติัจริงดว้ยการใชแ้หล่งเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาอ่ืน ๆ 3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันา ค่านิยม จริยธรรม โดยจดั
หัวขอ้หน่วยการเรียนท่ีสะทอ้น ค่านิยม จริยธรรม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการคงอยู่ตลอดไป 
การน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 4) จดัการเรียนการสอนท่ีทา้ทายโดยคาดหวงัให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวท้ั้งในส่วนตนและการเป็นสมาชิกกลุ่ม ให้ผูเ้รียนใชว้ิธีการสืบเสาะ จดัการเรียนรู้
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ของตนเอง ใส่ใจและเคารพในความคิดของผูเ้รียน และ 5) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบติั        
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิด ตดัสินใจ สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ย ตนเอง จดัการตนเองได ้มีวินยัในตนเอง
ทั้งดา้นการเรียนและการด าเนินชีวิต เนน้การจดักิจกรรม ท่ีเป็นจริง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อน าไปสู่ความรู้ท่ีคงทนและจากการศึกษาหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายและนโยบาย
ในการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี จดัการเรียนการสอนตามสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน 
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีใจใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนั
อย่างพอเพียงและมีความสุข   อีกทั้งประสานความร่วมมือกบัชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  
การพฒันาการศึกษาและผูเ้รียน  
 3. ผลการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
จากแบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัการประเมินผลและ
รูปแบบของหลกัสูตร   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

ตารางท่ี 12  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวนคน ร้อยละ 
1.  เพศ ชาย 17 60.71 
 หญิง 11 39.29 

รวม 28 100.00 
2.  อาย ุ ต ่ากวา่ 20  ปี 14 50.00 
 21 - 30 ปี 3 10.71 
 31 - 40 ปี 5 17.86 
 มากกวา่ 40 ปี 6 21.43 

รวม 28 100.00 
3.  การรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะใชส่ื้อ 
     การสอนประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา 

  

 ไม่รู้ 6 21.43 
 รู้ 22 78.57 

รวม 28 100.00 
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 จากตารางท่ี 12 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 60.71 และเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29   เม่ือพิจารณาถึงอายุ ส่วนใหญ่ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม คืออายตุ  ่ากว่า 20  ปี  จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ มากว่า 
40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 อาย ุ31-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86   และ อาย ุ
21 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71   ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามรู้และพบเห็นส่ือ
การสอนในวิชาต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาไม่เคยพบ
และไม่รู้จกั จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 

 

  ตอนท่ี 2   ความต้องการเ ก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา  เ ร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นความตอ้งการสร้างส่ือในหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

(n=28) 
รายการ จ านวนคน ร้อยละ 

ตอ้งการใหมี้การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ลกัษณะ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
มีภาพประกอบ 
ใชภ้าษาท่ีง่าย ๆ     
มีภาษามือประกอบ        
มีสีสันสวยงาม 
มีเสียงประกอบ 
มีภาพเคล่ือนไหว         
เรียนในเวลา           
เรียนนอกเวลา   
เรียนคนเดียว         

 
 
 

28 
28 
28 
28 
28 
25 
20 
14 
5 

 
 
 

13.70 
13.70 
13.70 
13.70 
13.70 
12.30 
9.80 
6.90 
2.50 

รวม 204 100.00 

 
 จากตารางท่ี 13 แสดงความตอ้งการใชส่ื้อส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ มีเสียง
ประกอบ มีภาพประกอบ ใชภ้าษาท่ีง่าย ๆ มีภาษามือประกอบ และมีสีสันสวยงาม จ านวน 28 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมามีภาพเคล่ือนไหว จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  เรียนในเวลา                    
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จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80   เรียนนอกเวลา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90   และเรียน
คนเดียว จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50    

 

ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นเน้ือหาในหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

(n=28) 
รายการ จ านวนคน ร้อยละ 

ตอ้งการใหห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม     
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีเน้ือหาเก่ียวกบั  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
ระบบนิเวศป่าไม ้
ระบบนิเวศชุมชนเมือง            
ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
การมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
องคป์ระกอบของระบบนิเวศ         
สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ      
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ   
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
การหมุนเวยีนของสารในระบบนิเวศ         
ระบบนิเวศป่าชายเลน                  
ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
ประเภทของระบบนิเวศ 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต      
แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวติ                  
การน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 

 
 
 

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

 
 
 

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 

รวม 383 100.00 

 
 จากตารางท่ี 14 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการเน้ือหาในหลกัสูตร คือ ระบบ
นิเวศในทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศชุมชนเมือง ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื และการมีเหตุและ
ผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 รองลงมา คือ องคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ      
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ จ านวน 25 คน คิดเป็น    
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ร้อยละ 6.50 การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ระบบนิเวศป่า
ชายเลน ดุลยภาพของระบบนิเวศ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ประเภทของระบบนิเวศ         
จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต จ านวน 19 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5.00 แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิต จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40  และอ่ืน ๆ คือ การน าไปใช้
ไดใ้นชีวิตประจ าวนั จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70    
 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวนคน ร้อยละ 
ตอ้งการใหจ้ดัการเรียนการสอนอยา่งไรในหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     
บูรณาการ 
กระบวนการกลุ่ม      
สอนแบบใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุและผล    
สอนตามบทเรียนท่ีมีอยู ่

 
 
 

28 
26 
25 
24 
14 

 
 
 

23.90 
22.20 
21.40 
20.50 
12.00 

รวม 117 100.00 

 
 จากตารางท่ี 15 ดา้นการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 
จดัแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 รองลงมาบูรณาการ จ านวน      
26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20   กระบวนการกลุ่ม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 สอนแบบให้
นกัเรียนแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุและผล จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50   และสอนตามบทเรียน   
ท่ีมีอยู ่จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
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ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูดา้นการประเมินผลหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวนคน ร้อยละ 
ความตอ้งการ เก่ียวกบัวธีิการประเมินผลในหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ประเมินเป็นรายบุคคล 
ประเมินจากแบบทดสอบ 
ประเมินตามช้ินงานท่ีส่ง 
ประเมินจากการน าเสนอ           
ประเมินเป็นกลุ่ม                           

 
 
 

28 
28 
25 
24 
23 

 
 
 

21.90 
21.90 
19.50 
18.80 
18.00 

รวม 128 100.00 

 
 จากตารางท่ี 16 ดา้นการประเมินผลส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประเมินเป็น
รายบุคคลและประเมินจากแบบทดสอบ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 รองลงมาประเมินตาม
ช้ินงานท่ีส่ง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  ประเมินจากการน าเสนอ จ านวน 24 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 18.80 ประเมินเป็นกลุ่ม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00    

 สรุปได้ว่า หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน มีการประเมินเป็นรายบุคคล 
ตามช้ินงานและแบบทดสอบ   ส่ือควรมีภาพประกอบและมีสีสันท่ีสวยงาม เพราะนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินตอ้งใชส้ายตาช่วยในการรับรู้และท่ีส าคญัควรมีภาษามือท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ 
ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรโดยมีขอ้มูลพื้นฐานและหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์ การสอบถาม เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน และจาก
การศึกาความคิดเห็นในด้านความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1      
ทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สมควรน าเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรก เพื่อหวงัไวว้่า
ให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินด าเนินชีวิตไดต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความสุขของตวันกัเรียนเอง โดยน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าพฒันาเป็นหลกัสูตรฉบบัร่าง 
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ขั้นตอนที ่2  ผลการพฒันาหลกัสูตร 
 

 จากขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ รวมถึง
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ น ามาจดัท า และด าเนินการ
พฒันาโครงร่างหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย   1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียน
ท่ีคาดหวงั 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างหลกัสูตร 7) เวลาเรียน 8) แนวการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือ
และนวตักรรม 10) แผนการจดัการเรียนรู้ และ11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

หลกัการและความส าคญั 
 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ซ่ึงคงมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 และครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ิจยัหวงั
วา่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การจดัการศึกษาและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ พึ่งตนเองได ้เป็นคนดี และอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและพอเพียง 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   เป็นผูน้ าดา้น
การใชห้ลกัสูตรใหก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 1.  สังเกตสภาพแวดล้อมและสรุป ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันใน
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
 2.  อธิบายความส าคญัของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ และการรักษา   
ดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
 3.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจ วิ เคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ี            
ของส่ิงมีชีวิตได ้
 4.  สืบคน้ขอ้มูล และน าเสนอเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิต
กบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
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 5.  รู้และเข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หาแนวทาง
ป้องกนัการใชป้ระโยชน์และอนุรักษเ์พื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 6.    รู้และเขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดม
ความคิดวางแผนและปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหาอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ โครงสร้าง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ 
ระบบนิเวศ  ความสมัพนัธ์ในระบบนิเวศโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  สรุปเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด        
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีอยู่ใกลต้วั
ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ทดลอง  ปฏิบติัจริง  สรุป รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการ     
ในการคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์  และสามารถน าทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์รักความเป็นไทย ตระหนกัถึงความเป็นอยูต่ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   การวดัประเมินผลดว้ย
วิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหา  ผูเ้รียน  และทกัษะกระบวนการท่ีตอ้งการวดั 
 

เวลาเรียน 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลา ในการทดลองใชห้ลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2552 
จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง (รายละเอียดตารางท่ี 17) 
 

ตารางท่ี 17 แสดงเน้ือหาและจ านวนชัว่โมง  
 

สาระการเรียนรู้ สาระ ผลการเรียนท่ีคาดหวงั 
จ านวนชัว่โมง 

ความรู้ ปฏิบติั 
ทดสอบก่อนเรียน 1 ชัว่โมง  
1. ระบบนิเวศ 
    1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
    1.2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 
    1.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
    1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
    1.5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ 

2.1  
1 
1 
2 
 

3 
4 

 
1 ชัว่โมง 
1 ชัว่โมง 
20 นาที 

 
1 ชัว่โมง 
1 ชัว่โมง 

 
4 ชัว่โมง 
2 ชัว่โมง 

1.40 
ชัว่โมง 

1 ชัว่โมง 
1 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 17   (ต่อ) 
 

สาระการเรียนรู้ สาระ ผลการเรียนท่ีคาดหวงั 
จ านวนชัว่โมง 

ความรู้ ปฏิบติั 
2. ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
    2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
    2.2 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
    2.3 การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2  
5 
 

6 
 
 

6 

 
20 นาที 

 
20 นาที 

 
 

2 ชัว่โมง 

 
40 นาที 

 
40 นาที 

 
 

4 ชัว่โมง 
ทดสอบหลงัเรียน 1 ชัว่โมง  

รวม 24 ชัว่โมง 

 
แนวการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้นับว่าเป็นหัวใจส าคญัของการเรียน  ผูส้อนควรใชเ้ทคนิค 
การจดัการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธี  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พฒันาผูเ้รียน
ทั้ งด้านพุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย  และด าเนินกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผูเ้ รียนมี
ความส าคญัเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า  
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นวิธีการส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ี
พึงประสงคใ์นยคุขอ้มูลข่าวสาร  ผูส้อนจึงใชว้ิธีการสืบเสาะหาความรู้   มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน  
การสอน 
 

ส่ือและนวตักรรม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะการสืบเสาะหาความรู้ ตามทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ มีทั้งส้ิน 8 แผน โดยใหดู้ส่ือประกอบหลกัสูตรท่ีมี VDO ของครูหูหนวก
ประกอบการบรรยายของแต่ละใบความรู้ หรือมีภาพท่ีสามารถใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้ของนกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียน และรับรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ ไดเ้ขา้ใจ
เป็นอย่างดี   แต่ละแผนจะมีการประเมินความสามารถของนกัเรียน 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของ
ผลงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมินตาม
แบบประเมิน มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
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การหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม  
 ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีการแกไ้ข   โดยด าเนินการปรับปรุงตามผูเ้ช่ียวชาญ คือให้ปรับ
รูปแบบ และการวางต าแหน่งรูปภาพ ท่าภาษามือโดยอดั VCD ภาษามือใหม่ทั้งหมดแลว้น าไปใส่
ในส่ือเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เขา้ใจในเน้ือหาเพิ่มข้ึน  เม่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแลว้จึงน าไปหาค่าประสิทธิภาพแบบเด่ียว (Individual Tryout) โดยไดค่้าประสิทธิภาพ 
73.89/79.17   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 60/60 ท่ีตั้งไว ้รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 (รายละเอียด
ภาคผนวก จ) 
 จากการสังเกตในขณะท่ีทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบเด่ียวนั้น พบขอ้ควรปรับปรุง
แกไ้ขเก่ียวกบัความเหมาะสมของภาษามือท่ีใชน้ักเรียนบางคนไม่เขา้ใจค าช้ีแจงในใบงานจึงไม่
สามารถท าใบงานตามท่ีระบุไวไ้ด ้

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัผลและการประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั   
มีการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  มีรูปแบบ   
การวัดผลและประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบว่า  กระบวนการเรียนรู้ได้พัฒนาผูเ้รียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  โดยมีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายส าคญั  
ดังนั้ น การประเมินผลจะต้องครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทศันคติ       
ควรมีการวัดและประเมินตามสภาพจริง  โดยเน้นการวัดจากการปฏิบัติ แฟ้มสะสมงานใน           
การประเมินผลนั้นสามารถประเมินไดท้ั้งในระหว่างด าเนินกิจกรรมและหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม
การเรียนการสอน  และประเมินสรุปรวม   ผูส้อนควรเตรียมการส าหรับการวดัผลและประเมินผล   
ซ่ึงอาจเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินผลหลากหลาย ให้ครอบคลุมจุดประสงค์       
การเรียนรู้   และมีการก าหนดวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น การทดสอบ ให้ครอบคลุม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   และมีการก าหนดวิธีการประเมินให้ชดัเจน เช่น การทดสอบ การบนัทึก
พฤติกรรม การสมัภาษณ์ การส ารวจความคิดเห็น การบนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ   
 

ขั้นตอนที ่3  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  
 

 ผูว้ิจยัน าหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน ในภาคเรียนท่ี 2               
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ปีการศึกษา 2552 โดยเร่ิมทดลองใชต้ั้งแต่ 15 ธนัวาคม 2552 - 2 มีนาคม 2553 รวมเวลาใน          
การด าเนินการทดลองใชท้ั้งหมด 24 ชัว่โมง ในการทดลองใชน้ั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองใชต้าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด (รายละเอียดตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18 ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
 

วนั เดือน ปี 
 

แผนการ
สอนท่ี 

หวัขอ้ 
 

เร่ือง 
 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

 

ผูด้  าเนินการ 
 

15 ธนัวาคม 2552 1  แนะน าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

1 ผูว้จิยั 
 

15 ธนัวาคม 2552 - 
29 ธนัวาคม 2552  

1 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ 5 
1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

5 มกราคม 2553 - 
12 มกราคม  2553 

2 1.2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบ
นิเวศ 

3 

12 มกราคม  2553 - 
19 มกราคม 2553 

3 1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศ 

2 

19 มกราคม 2553 -
26 มกราคม 2553 

4 1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ 2 

26 มกราคม 2553 -  
2 กมุภาพนัธ์ 2553 

5 1.5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ 2 

2 กมุภาพนัธ์ 2553 6 หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 1 
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

9 กมุภาพนัธ์  2553  7 2.2 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1 

9 กมุภาพนัธ์  2553 -
2 มีนาคม 2553 

8 2.3 การใชป้ระโยชนแ์ละปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6 

2 มีนาคม 2553 8  ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
ประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน 

1 

 
 ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ คือ 
 1.  เทคนิควิธีสอนใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) 
ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน 
(Evaluation)  
 2.  วางแผนการจดักิจกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ และมีหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ผูส้อนควรวางแผนการเรียนการสอน คือ  
  2.1  การทดสอบก่อนการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการทดสอบจากขอ้สอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม รวม 40 ขอ้ 
  2.2  วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) มีขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
   2.2.1 หนดหน่วยการเรียนรู้   ครอบคลุมมาตรฐานสาระ และผลการเรียนรู้       
ท่ีคาดหวงัในรายวิชา และความแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหน้กัเรียนทราบ 
   2.2.2  ก าหนดร่องรอยหลักฐานและช้ินงาน ท่ีใช้แสดงผลการเรียนรู้ของ        
แต่ละหน่วย รวม 8 ช้ินงาน 
   2.2.3 ก าหนดความคิดรวบยอด ส าหรับเป็นกรอบในการจดัการเรียนรู้ครอบคลุม
ทั้งดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะของแต่ละหน่วย และเม่ือจบในแต่ละแผนนกัเรียนสามารถสรุป
องคป์ระกอบ พร้อมทั้งน าเสนอได ้
   2.2.4  ก าหนดความรู้ความเขา้ใจท่ีมีเหตุมีผล   เพื่อเป็นเป้าหมายในการจัด    
การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือเรียนจบแต่ละแผน
นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีเหตุและผล มีคุณธรรม 
   2.2.5 ก าหนดขอบข่ายความรู้และทกัษะท่ีส าคญั   ส าหรับตรวจสอบพื้นฐาน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาเน้ือหานกัเรียนปฏิบติัได ้และมีความรู้ท่ีคงทน 
   2.2.6 ระบุมาตรฐานการจัดการเรียนรู้   เพื่อเป็นทิศทางในการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้และการวดัประเมินผลผูเ้รียน 
   2.2.7 ระบุทกัษะร่วมวิชาและทกัษะเฉพาะวิชา   เพื่อเป็นแนวทางออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 
   2.2.8 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียน   
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ รวม 8 แผน ผูว้ิจยัให้นกัเรียนดู VCD ส่ือ ในช่วงเลิกเรียนของแต่ละ
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หัวขอ้ก่อน โดยขอความอนุเคราะห์จากเจา้หนา้ท่ีห้องคอมให้ปิดห้องชา้กว่าก าหนด 1 ชัว่โมง เป็น
เวลา 7 สัปดาห์ 
  2.3  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ หน่วยยอ่ยท่ี 1 เร่ือง ความ
หลากหลายในระบบนิเวศ  สาระส าคญัท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั ท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศใกลต้วั 
ประเภทระบบนิเวศ องคป์ระกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศป่าชายเลน 
ระบบนิเวศป่าไมแ้ละระบบนิเวศชุมชนเมือง จากการด าเนินกิจกรรมและการบนัทึกหลงัสอน   
พบว่า ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานนั้น นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการน าใบความรู้ 
มาปรึกษาเปรียบเทียบกบัระบบนิเวศในโรงเรียน เม่ือครูแจกในงานมีการระดมความคิด และมีขอ้
สงสัยบ่อยคร้ังและจะถามครูเป็นระยะ ๆ การน าเสนอผลงานยงัไม่ดีเท่าท่ีควร   อาจเป็นเพราะไม่
เขา้ใจท่ามือท่ีครูสอน   เพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ียากและไม่มีศพัทเ์ฉพาะท่ีแน่นอนของ
ภาษามือ   ดา้นการด าเนินการทดลองเม่ือครูอธิบายการใชแ้ละเก็บอุปกรณ์การทดลองให้นกัเรียน
เขา้ใจนกัเรียนก็สามารถใชเ้คร่ืองมือทดลองหาเหตุและผลแกปั้ญหาไดเ้ป็นอย่างดี   พร้อมทั้งเก็บ
เคร่ืองมือการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม   แต่นกัเรียนยงัลงขอ้สรุปไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรในดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าเก่ียวกับแหล่งท่ีอยู่และระบบนิเวศต่าง ๆ ว่า
ประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกนั เก้ือกลูกนัและกนั และนกัเรียนไดรั้บรู้ว่า
การอยูร่่วมกนัในสังคมจะตอ้งมีการรับและการให้   ซ่ึงถือว่านกัเรียนไดรั้บรู้ในเร่ืองของคุณธรรม
ในรูปแบบหน่ึง   แนวทางแกไ้ข คือ ผูว้ิจยัอธิบายใบงานและใบความรู้แกค้รูหูหนวกในช่วงเยน็ 
และใหค้รูหูหนวกอธิบายให้นกัเรียนทราบ   และให้น ากลบัมาน าเสนอใหม่ในชัว่โมงต่อไป   ผลท่ี
ไดรั้บนักเรียนมีความสนุกสนานกบัการเรียนรู้ เน่ืองจากใบความรู้และใบงาน มีการฝึกทดลอง
เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง หรือเป็นการระดมความคิด นกัเรียนมีการพดูคุยปรึกษากนั
ในขณะเรียนรู้ คนท่ีเก่งจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนท่ีอ่อนกว่าไดเ้ป็นอยา่งดีและในการท างานกลุ่ม
สมาชิกจะมีการแบ่งหนา้ท่ี แบ่งงานกนัท าตามความสามารถ ความถนัด มีความร่วมมือร่วมใจกนั
ท างานอย่างตั้งใจ แต่ละกลุ่มน าความสามารถท่ีหลากหลายของสมาชิกมาผสมผสานในการสร้าง
ผลงานของกลุ่มและการน าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.4  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ หน่วยยอ่ยท่ี 2 สภาวะ
แวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ   สาระส าคญัท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั แสงสว่าง อุณหภูมิท่ีมีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต ความช้ืนหรือน ้า อากาศ กระแสน ้ า 
กระแสลม ความเป็นกรด – เบสของดินและน ้ า ความเคม็ดินและน ้ า   จากการด าเนินกิจกรรมและ
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การบนัทึกหลงัสอน   พบว่า ขณะท่ีนกัเรียนเรียนรู้นั้น นกัเรียนมีความสนใจกบัส่ิงมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตรอบตวัมากข้ึน รู้จกัความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัก็ตอ้งอธิบายเป็นเวลานานกว่า
นกัเรียนจะเขา้ใจ   เม่ือด าเนินการทดลอง เร่ือง อิทธิพลของแสงต่อพืชและสัตวน์กัเรียนสามารถใช้
เหตุและผลของการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาอธิบายความสมัพนัธ์กนัได ้  แต่นกัเรียน
ยงัไม่เข้าใจในเร่ืองของความพอเหมาะพอดีของส่ิงไม่มีชีวิตท่ีจะต้องช่วยส่ิงมีชีวิตให้คงอยู ่        
แนวทางแกไ้ข คือ อธิบายครูหูหนวกใหเ้ขา้ใจในเร่ืองความพอเหมาะพอดี เช่น อุณหภูมิ ถา้อุณหภูมิ
มากกจ็ะท าใหร้้อนมาก หรืออุณหภูมิต ่ามากก็จะท าใหมี้ความรู้สึกหนาวเยน็   เพราะครูหูหนวกจะมี
ประสบการณ์ต่างๆ อยู่แลว้เม่ือยกตวัอย่างในบางเร่ืองก็จะเขา้ใจได้ง่ายและถ่ายทอดกลบัไปยงั
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี   จากการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนพบว่า นกัเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ 
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบติักิจกรรมตามใบงานเป็นอย่างดี 
นกัเรียนจะพดูคุยปรึกษากนัในขณะเรียนรู้ นกัเรียนมีความตั้งใจและความพยายาม    ทั้งยงัน าเสนอ
ไดเ้ป็นอยา่งดี  
  2.5  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ หน่วยยอ่ยท่ี 3 ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  สาระส าคญัคือ กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ในเร่ืองของผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภคพืช ผูบ้ริโภคสัตว์ ผูบ้ริโภคพืชและสัตว์ ผูบ้ริโภคซากพืชซากสัตว์ และผูย้่อยสลาย   
อินทรียส์าร ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัร่วมกันในระบบนิเวศ เช่น             
การล่าเหยื่อ ภาวะอิงอาศยั การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ภาวะพึ่งพากนั ภาวะปรสิต ภาวะมีการแข่งขนั 
ภาวะมีการย่อยสลาย   จากการด าเนินกิจกรรมและการบนัทึกหลงัสอน   พบว่า นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ในเร่ืองของระบบนิเวศรอบตวัไดดี้ข้ึน บอกไดว้า่กลุ่มส่ิงมีชีวิตแยกได ้3 กลุ่ม มีความสมัพนัธ์
ต่อกัน 7 ลกัษณะ ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีท าให้ธรรมชาติเกิดสมดุล และน าเสนอได้อย่างถูกตอ้ง   
หลงัจากดู VCD ซ่ึงมีภาษามือเป็นการทบทวน นักเรียนไดรั้บการถ่ายทอดท่ีถูกตอ้ง จึงท าให้
นักเรียนเกิดความเขา้ใจสามารถน าเหตุและผลมาแกปั้ญหาตามใบงานไดเ้ป็นอย่างดี   นักเรียน
สามารถเช่ือมโยงในเร่ืองของการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและผูย้อ่ยอินทรียสารได ้
แต่ครูต้องอธิบายเป็นเวลานานจึงจะเขา้ใจ และตระหนักในคุณค่าของความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยักนัในแบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   แนวทางแกไ้ข คือ อธิบายครูหูหนวกให้
เขา้ใจในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิตว่ามี 3 กลุ่ม และมีความสัมพนัธ์กนั 7 ลกัษณะ คือ การล่า การอิง
อาศยั การยอ่ยสลาย การแข่งขนั ปรสิต พึ่งพากนัและไดป้ระโยชน์ร่วมกนั   ใหเ้กิดความเขา้ใจแลว้
อดัเป็น VCD เปิดใหน้กัเรียนดูโดยแทรกรวมกบัเน้ือหา เพื่อความเขา้ใจท่ีคงทนมากข้ึนของนกัเรียน   
จากการสังเกต พบว่า นกัเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ สนุกสนานกบัการเรียนรู้ให้ความร่วมมือ
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กบัครูผูส้อนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอยา่งดีกลา้ซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัย ขณะออกไปศึกษา
ในแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน  นักเรียนมีความสนุกสนาน และร่วมมือกนัปฏิบติัตามใบงาน  
ไดเ้ป็นอยา่งดี  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
  2.6  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ หน่วยยอ่ยท่ี 4 ดุลยภาพ  
ของระบบนิเวศ   สาระส าคญัของเร่ืองน้ี คือ พีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสมสารพิษ 
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ จากการด าเนินกิจกรรมและการบนัทึกหลงัสอน พบว่า เม่ือ
นกัเรียนศึกษาเร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศแลว้สามารถเช่ือมโยงความรู้ในเร่ืองของการถ่ายทอด
พลงังาน ห่วงโซ่อาหาร การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ มีความกระตือรือร้นเม่ือทราบว่าดวงอาทิตยเ์ป็น
แหล่งพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกทั้งยงัเป็นผูใ้ห้พลงังานแก่ส่ิงมีชีวิต เช่น ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
สามารถน าเสนอผลงานโยงเป็นผงัความคิดไดว้่าส่ิงมีชีวิตประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ย
สลายสารอินทรีย ์  แต่ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการเจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ     
คนกบัตน้ไม ้ ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองของการหมุนเวียนสาร   นักเรียนปฏิบติัและอธิบายถึงเร่ือง         
การหมุนเวียนของน ้ า ไนโตรเจน คาร์บอน และฟอสฟอรัส ไดพ้อสมควร   แนวทางแกไ้ข คือ ถ่าย 
VDO ภาษามือไทยโดยครูหูหนวก เพื่อน าลง VCD ในเน้ือหา ในเร่ืองของการหมุนเวียนของสาร 
เพื่อน ามาอธิบายกบันกัเรียนต่อไป   จากการสังเกต พบว่า นกัเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนรู้ 
สนใจเร่ืองราวท่ีน าเสนอในมีการพูดคุยกนัอย่างสนุกสนานในขณะเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ   
นกัเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมตามใบงานท่ีก าหนดไว ้ เพราะครู     
หูหนวกเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ใหมีความรู้ 
ความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.7  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ  หน่วยย่อยท่ี 5                  
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต   สาระส าคญัของเร่ืองน้ี คือ การเปล่ียนแปลงแทนท่ี โดย
ตอ้งการให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ ในเร่ืองของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการแทนท่ีเม่ือถูกท าลาย เช่น ให้นักเรียน   
ดายหญา้ เม่ือตน้ไม่เก่าตายไป ตน้ไมใ้หม่จะข้ึนแทน จากการปฏิบติังานจริง   จากการด าเนิน
กิจกรรมและการบนัทึกหลงัสอน   พบว่า เม่ือนักเรียนศึกษา เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิต สามารถจัดองค์ความรู้และน าเสนอผลงานได้ดีข้ึน  ถ้ายงัไม่เข้าใจในบางเร่ืองของ         
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตก็จะดูส่ือท่ีมีครูครูหูหนวกอธิบาย   เม่ือด าเนินการทดลอง
นกัเรียนสามารถใช้เหตุและผลแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและมีความตระหนกัว่าเม่ือส่ิงมีชีวิตเก่า
ตายก็จะมีส่ิงมีชีวิตใหม่เกิดข้ึนแทนท่ี แนวทางแกไ้ข คือ ผูว้ิจยัอธิบายว่าการเปล่ียนแปลงแทนท่ี
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เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา คลา้ยกบัการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก และให้นกัเรียนทดลองปลูกตน้ไม้
ในกระถางไม่รดน ้ า เม่ือตน้ไมต้ายแลว้ตั้งท้ิงไวท่ี้เดิมก็จะมีหญา้ข้ึนมาแทนท่ีตน้ไมท่ี้ตาย   อาจเป็น
เพราะว่าท่าภาษามือท่ีด าเนินการถ่ายท านั้นไม่ค่อยชดัเจน จึงอธิบายครูหูหนวกใหเ้ขา้ใจ ซกัถามจน
แน่ใจว่าครูหูหนวกเขา้ใจชดัเจนในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงแทนท่ี จึงท าการถ่าย VDO เพื่อน าไป
ลง VCD ใหม่ จากการสงัเกตพบวา่ นกัเรียนสามารถสรุปและมีผลงานดีข้ึน   นกัเรียนใหค้วามสนใจ 
สงสัย ในเร่ืองของการงอกของตน้ไมท่ี้ข้ึนใหม่   ผูว้ิจยัจึงเพิ่มเติมในเร่ืองของการพา เช่น นกกิน
มะระข้ีนก แลว้บินมาเกาะตน้ไมถ่้ายมูลออกมาจะมีเมล็ดมะระอยู่จึงท าให้เกิดการงอก   นักเรียน
ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็น น าผูมี้ประสบการณ์ตรงมาเล่าใหน้กัเรียนฟัง ท าใหน้กัเรียน
สนใจมาก 
  2.8  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน หน่วยยอ่ยท่ี 1 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   สาระส าคญัของเร่ืองน้ี คือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมด 
และมีใชไ้ปตลอด รวมถึงการท่ีเกิดใหม่ทดแทนและรักษาใหค้งอยูไ่ด ้  จากการด าเนินกิจกรรมและ
การบนัทึกหลงัสอน พบว่า นักเรียนยงัขาดความรับผิดชอบในเร่ืองของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพราะเดก็หูหนวกส่วนใหญ่ไดรั้บมากกวา่การให ้เม่ือศึกษาเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มนกัเรียนไดร้ะดมความคิด มีการอภิปรายร่วมกนัวา่ทรัพยากรธรรมชาติมีอะไร ประกอบ
ไปดว้ยอะไร  และไดล้งความเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติมีท่ีใชแ้ลว้หมดไป ท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด และ
เม่ือใชแ้ลว้สามารถท าให้เกิดทดแทนได ้นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงานและยกตวัอย่างไดอ้ยา่งมี
เหตุผล  แนวทางแกไ้ข คือ ครูจดัเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตส านึก
ท่ีดีในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยสอดแทรกความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้นักเรียนอยู่รวมกบั
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข   โดยจดัเป็นสถานการณ์จ าลองในบริเวณโรงเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้
ท่ีคงทน จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความรักในสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยสังเกตจาก            
การช่วยกนัปลูกตน้ไมบ้ริเวณหอนอน โดยท่ีครูประจ าเรือนนอนไม่ไดบ้อก  
  2.9  ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน หน่วยยอ่ยท่ี 2 
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาระส าคญัของเร่ืองน้ี คือ ปัจจยัพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั เช่น บา้นในเขตหนาว หรือเขตร้อนช้ืน  
ความส าคญัต่อความเจริญและการพฒันาประเทศ การมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน มีความส าคญัต่อ
ประวติัศาสตร์ ใหป้ระโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวและการพกัผอ่นหยอ่นใจ   จากการด าเนินกิจกรรม
และการบนัทึกหลงัสอน   พบวา่ เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาเร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม นักเรียนสามารถจดัองคค์วามรู้ ในเร่ืองของความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มได ้พร้อมทั้งน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัเรียนเร่ิมมองเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วัและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นผูน้ าดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวงชีวิตของกบ ปลา ไก่ หมู ตน้ขา้ว แมแ้ต่สัตวเ์ล็ก ๆ 
ในนาขา้ว ทั้ งยงัตระหนักว่า ถา้ไม่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การด ารงชีวิตก็จะไม่ดีตามไปด้วย เพราะ
ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และมีคุณค่าทางจิตใจ อีกทั้งยงัให้ความรู้และความรู้สึกท่ีดี   
แก่นักเรียนด้วย  แนวทางแก้ไข คือ อธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองของประโยชน์ของส่ิงมีชีวิตเพื่อ          
การอนุรักษ ์และส่ิงมีชีวิตกต็อ้งพึ่งพาส่ิงไม่มีชีวิต อาจใชเ้ป็นแหล่งท่ีอยู ่เป็นแหล่งอาหารหรืออ่ืน ๆ   
จากการสังเกตพบว่า นกัเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ทั้งจากหลกัสูตรสถานศึกษา   และผูรู้้ท่ีมา
ให้ความรู้กบันักเรียน นักเรียนให้ความสนใจซักถามขอ้มูลต่างๆ ในเร่ืองของความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง  เช่น ท าอย่างไรจะไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด  และท าอย่างไรจึงจะ
อนุรักษธ์รรมชาติไดดี้ท่ีสุด และท่ีส าคญันกัเรียนรู้ว่าส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงไม่มีชีวิต ตอ้งมีความสัมพนัธ์
กนัและจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได ้และครูหูหนวกจะเป็นส่ือและผูถ่้ายทอดความรู้ไดดี้ 
  2.10 ผลการจดัการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยืน หน่วยยอ่ยท่ี 3 
การใชป้ระโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาระส าคญัของเร่ืองน้ี คือ 
ทรัพยากรน ้ า ปัญหา การป้องกนัและแกไ้ขทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรดิน ปัญหาการป้องกนัและแกไ้ข
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ปัญหาการป้องกนัและแกไ้ขทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรป่าไม ้
ปัญหาการป้องกันและแก้ไขทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัญหาการป้องกันและแก้ไข
ทรัพยากรสัตวป่์า   จากการด าเนินกิจกรรมและการบนัทึกหลงัสอน พบว่า เม่ือศึกษาถึงการใช้
ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและหลงัจากการเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ท่ีเขาใหญ่ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน เพิ่มความรักในส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนมากยิ่งข้ึน        
มีความรู้ในเร่ืองของทรัพยากรต่าง ๆ คือ ช่วยกบัเก็บกวาดรอบบริเวณโรงเรียนโดยท่ีครูไม่ตอ้งบอก 
พบเห็นส่ิงสกปรกก็จะเก็บให้เรียบร้อย   ทั้งยงัตระหนกัถึงชีวิตท่ีตอ้งการความคุม้ครองดูแล เขา้ใจ
ปัญหาของการอนุรักษ์ว่าท าไมตอ้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นคุณค่า มีวิธีแก้ปัญหาและ
แนวทางป้องกันตามศักยภาพของแต่ละคน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวนัในเร่ืองของการแกปั้ญหา จดัองคค์วามรู้ในเร่ืองของทรัพยากร และน าเสนอไดดี้    
ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นแนวทางไดก้ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให ้
คงอยู่และยัง่ยืนต่อไป   จึงมีขอ้เสนอแนะ คือ เม่ือนักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติแลว้ครูควรเพิ่มรายละเอียด ในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ เพื่อนกัเรียนจะ
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ไดเ้ป็นตน้แบบของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการไดย้ินท่ีดีต่อไป   จากการสังเกตพบว่านักเรียนมี
ความตั้งใจในการเรียนรู้ทั้งจากหลกัสูตรสถานศึกษา และผูรู้้ท่ีมาให้ความรู้กบันกัเรียน นกัเรียนให้
ความสนใจซกัถามขอ้มูลต่างๆ ในเร่ืองของความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง เช่น ท าอยา่งไรปัญหาจากการ
ตดัไมท้ าลายป่าจึงจะไม่มี อยากใหมี้นกเงือกบินแถวจงัหวดันครปฐม  
  2.11 การประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  เ ร่ือง   ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  ประกอบดว้ยการทดสอบหลงัการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม  โดยใชแ้บบทดสอบ แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงนกัเรียนท า
คะแนนหลงัเรียนไดสู้งกว่าก่อนเรียน   จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียน  

  จากการประเมินผลหลงัใชห้ลงัสูตรสถานศึกษา นกัเรียนสามารถท าคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม       
แต่ละแผนคิดเป็นร้อยละ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี แผนท่ี 6 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 91.43 แผนท่ี 7 เร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     
ร้อยละ 88.57 แผนท่ี 8 เร่ือง การใชป้ระโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ 87.14 แผนท่ี 5 เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต ร้อยละ 85.71 แผนท่ี 3 เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ร้อยละ 80.71 แผนท่ี 1 และ 4 เร่ือง ความ
หลากหลายในระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ ร้อยละ 79.29   และแผนท่ี 2 เร่ือง สภาวะ
แวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ ร้อยละ 77.86 จากการสังเกตในการทดลองใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ขั้นตอนน้ี พบว่า นกัเรียนสามารถท า
กิจกรรมในใบงานไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์มีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องกิจกรรมใน  
ใบงานแต่ละแผนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี มีนักเรียนส่วนน้อยท่ีท ากิจกรรมตามใบงานของแต่ละ
แผนการสอน ไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด อาจเป็นเพราะว่านกัเรียนเรียนรู้ไดช้า้ ผูว้ิจยัจึงจดัชัง่โมง
เสริมใหโ้ดยใชช่้วงเวลาหลงัเลิกเรียนอธิบายและใหดู้ VCD แลว้ใหน้กัเรียนท าตามใบงานของแต่ละ
แผนการสอนซ่ึงนกัเรียนกส็ามารถท าได ้
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ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาทดลองใช้
เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม จ านวน 14 คน ได้ค่า
ประสิทธิภาพ 82.26/85.72 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 (รายละเอียดตารางท่ี 19) 
 

ตารางท่ี 19 สรุปผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

รายการ 
จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เตม็   S.D. ประสิทธิภาพ 

กระบวนการหาประสิทธิภาพ E1 
 แบบภาคสนาม (Field Tryout) 

14 60 49.36 3.79 82.26 

ผลลพัธ์การหาประสิทธิภาพ E2  
แบบภาคสนาม (Field Tryout) 

14 40 34.29 3.00 85.72 

 
ขั้นตอนที ่4  ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 การประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสูตรโดยประเมินผลงานนักเรียน ผลการเรียนรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง            
การน าเสนอ และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 

 

ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   โดยการประเมินผลนั้นด าเนินการ 2 ระยะ คือ 1) การประเมิน
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา   โดยการทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงั การใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา   การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การประเมินความสามารถด้าน
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ผลงานนกัเรียน การประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน และการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   และ 2) การปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหมี้
ความสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  การทดสอบก่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม      
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม   โดยผูว้ิจยั
เป็นผูด้  าเนินการทดสอบจากขอ้สอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 
40 ขอ้ พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( = 13.14, S.D. = 4.67) ดงัตารางท่ี 32 (รายละเอียด
ภาคผนวก จ)   และหลงัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม   โดยใชแ้บบทดสอบดา้นความรู้ความเขา้ใจหลงัเรียน แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือกจ านวน 
40 ขอ้ พบว่า หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( = 34.29, S.D. = 4.78) ดงัตารางท่ี 33  (รายละเอียด
ภาคผนวก จ)   
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ทั้ง 8 แผน (รายละเอียดตารางท่ี 20) 
 

ตารางท่ี 20 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

แผนที ่
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน ล าดับ
ที ่

หลงัเรียน ล าดั
บที ่  SD   SD 

1.  ความหลากหลายในระบบนิเวศ 5 1.86 0.66 1 4.00 0.55 8 
2.  สภาแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 5 1.79 0.70 2 4.14 0.66 7 
3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบ 
    นิเวศ 

5 1.64 0.63 4 
 

4.29 0.61 4 
 

4.  ดุลยภาพของระบบนิเวศ 5 1.57 0.51 5 4.21 0.80 6 
5.  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 5 1.71 0.61 3 4.29 0.61 4 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5 1.57 0.51 5 4.50 0.52 1 
7.  ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

5 1.50 0.52 7 
 

4.50 
 

0.52 
 

1 
 

8.  การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก 
    ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5 1.50 0.52 7 
 

4.36 
 

0.50 
 

3 
 

รวม 13.14 4.67   34.29 4.78  
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 จากตารางท่ี 20 พบว่าก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนรวม ( = 13.14, S.D. = 4.67)  มากท่ีสุดไดแ้ก่ แผนท่ี 1 ( = 1.86, S.D. = 0.66) รองลงมา 
ไดแ้ก่ แผนท่ี 2 ( = 1.79, S.D. = 0.70) แผนท่ี 5 ( = 1.71, S.D. = 0.61) แผนท่ี 3  ( = 1.64, 
S.D. = 0.63) แผนท่ี 4, 6 ( = 1.57, S.D. = 0.51)  และแผนท่ี 7, 8 ( = 1.50, S.D. = 0.52)  และ
หลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม ( = 34.29, S.D. = 
4.78) มากท่ีสุด ไดแ้ก่ แผนท่ี 6, 7 ( = 4.50, S.D. = 0.52) รองลงมา ไดแ้ก่ แผนท่ี 8 ( = 4.36, 
S.D. = 0.50) แผนท่ี 3, 5 ( = 4.29, S.D. = 0.61) แผนท่ี 4 ( = 4.21, S.D. = 0.80) แผนท่ี 2 ( = 
4.14, S.D. = 0.66) และแผนท่ี 1 ( = 4.00, S.D. = 0.55) 
 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน ทั้ง 8 แผน มีคะแนนเตม็ 40 คะแนน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแผนท่ี 1 ก่อนเรียน เร่ืองความ
หลากหลายในระบบนิเวศ ไดล้  าดบัท่ี 1 แต่หลงัเรียนไดล้ าดบัท่ี 8 และ แผนท่ี 7 ก่อนเรียน เร่ือง
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดล้  าดบัท่ี 7 และหลงัเรียนไดล้ าดบัท่ี 1         
ซ่ึงต่างกนัมาก  อาจเป็นเพราะก่อนเรียนนักเรียนยงัไม่ทราบเร่ืองราวต่างๆ จึงเกิดการคาดเดา
แบบทดสอบ   แต่ถึงจะแตกต่างกนัหลงัเรียนกสู็งกวา่ก่อนเรียนอยา่งเห็นไดช้ดั (รายละเอียดตารางท่ี 21) 
  

ตารางท่ี 21 แสดงค่าคะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็   SD ร้อยละ t p 
ก่อนเรียน 40 13.14 4.67    32.86 

23.16 0.00 
หลงัเรียน 40 34.29 4.78     85.72 

 
 จากตารางท่ี 21 พบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( = 13.14, S.D. = 4.67)       
คิดเป็นร้อยละ 32.86 และหลงัเรียน ( = 34.29, S.D. = 4.78)  คิดเป็นร้อยละ 85.72 และผูว้ิจยัได้
น ามาทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ (รายละเอียดภาคผนวก ง) ค่า t-test เท่ากบั 23.16 และจากตารางท่ี 32 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา (รายละเอียดภาคผนวก จ) และจาก
ตารางท่ี 33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา (รายละเอียดภาคผนวก จ)   
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พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 

ผลการประเมินผลงานของนักเรียน 
 ผูว้ิจยัไดน้ าผลงานของนักเรียนท่ีท าข้ึนจากการเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ    
ไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ไดผ้ลดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 22 สรุปผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน ทั้ง 8 แผน 
 

แผนท่ี 

ความ
ถูกตอ้ง 
ของ 
เน้ือหา 

(4 คะแนน) 

ความคิด 
รวบยอด 
หรือ 

ผงัมโนทศัน์ 
(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช ้
ประโยชน์ฯ 
(4 คะแนน) 

 
 
 

 
S.D. 

 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

ล าดบั 
ท่ี 

1 3.00 3.00 3.50 3.60 4.00 3.42 0.43 ดีมาก 1 
2 3.00 3.00 3.50 3.40 4.00 3.38 0.41 ดี 6 
3 3.00 3.00 3.60 3.40 4.00 3.40 0.42 ดีมาก 4 
4 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 3.40 0.42 ดีมาก 5 
5 3.00 3.00 3.40 3.30 4.00 3.34 0.41 ดี 8 
6 3.00 3.00 3.40 3.40 4.00 3.36 0.41 ดี 7 
7 3.00 3.00 3.50 3.60 4.00 3.42 0.43 ดีมาก 1 
8 3.00 3.00 3.50 3.60 4.00 3.42 0.43 ดีมาก 1 

รวม 24.00 24.00 27.90 27.80 32.00 3.39 0.42  ดี   
 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       
ล าดบั
ท่ี 4 4 2 3 1     
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 จากตารางท่ี 22 สรุปผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน ทั้ง 8 แผน อยูใ่น
ระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียรวม ( = 3.39, S.D. = 0.42) แผนท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ แผนท่ี 1, 7 และ 8 
พบว่า  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าคะแนนโดยรวม ( = 3.42, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ   
แผนท่ี 3 ( = 3.4, S.D. = 0.42)  แผนท่ี 4 ( = 3.4, S.D. = 0.41)  แผนท่ี 2 ( = 3.38, S.D. = 0.41) 
แผนท่ี 6 ( = 3.36, S.D. = 0.41) และแผนท่ี 5 ( =  3.34, S.D. = 0.41) ตามล าดบั ซ่ึงนกัเรียน    
ท าผลงานในภาพรวม ( = 3.39, S.D. = 0.04) และสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก 
( =  4.00, S.D. = 0) รองลงมา คือการน าเสนอ ( =  3.49, S.D. = 0.06) การยอมรับผลงาน ( =  
3.48, S.D. = 0.12) และความถูกตอ้งของเน้ือหาและความคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ ( =  3.00, 
S.D. = 0)  ตามล าดบั (รายละเอียดตารางท่ี 23) 

 

ตารางท่ี 23   สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน ทั้ง 8 แผน 
 

แผนที ่
การใช้

เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุและผล 
(4 คะแนน) 

การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาทีป่ฏิบตัิ 
การทดลอง 
(4 คะแนน) 

  
 
  

  
S.D. 

  

ระดบั 
คุณภาพ 

  

ล าดบั 
ที ่

1 3.29 3.50 3.71 3.40 3.48 0.18 ดีมาก 7 
2 3.50 3.43 3.64 3.40 3.49 0.11 ดีมาก 6 
3 3.43 3.57 3.71 3.40 3.53 0.14 ดีมาก 4 
4 3.43 3.43 3.64 3.40 3.48 0.11 ดีมาก 7 
5 3.64 3.43 3.64 3.40 3.53 0.13 ดีมาก 4 
6 3.64 3.71 3.86 3.40 3.65 0.19 ดีมาก 3 
7 3.64 3.79 3.93 3.40 3.69 0.23 ดีมาก 1 
8 3.57 3.64 3.93 3.50 3.66 0.19 ดีมาก 2 

รวม 28.14 28.50 30.06 27.30 3.56 0.16    
 3.52 3.56 3.76 3.41 3.56     

S.D. 0.13 0.14 0.13 0.04 0.05       
ล าดบัท่ี 3 2 1 4     

 
 จากตารางท่ี 23 สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานทั้ง 8 แผน อยูใ่น
ระดบัดีมาก มีค่ารวม ( = 3.56, S.D. = 0.16) แผนท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ แผนท่ี 7 ( = 3.69, S.D. = 
0.22) รองลงมาคือ แผนท่ี 8 ( = 3.66, S.D. = 0.18)  แผนท่ี 6 ( = 3.65, S.D. = 0.19)  แผนท่ี 5 
และ 3 ( = 3.52, S.D. = 0.13) แผนท่ี 2 ( = 3.49, S.D. = 0.10) และแผนท่ี 1 และ 4 ( =  3.47, 
S.D. = 0.11) ตามล าดบั ซ่ึงนกัเรียนมีความสามารถรวม ( = 3.56, S.D. = 0.05) และเก็บรักษา
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อุปกรณ์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 3.76, S.D. = 0.13) รองลงมา คือ การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุและผล 
( = 3.56, S.D. = 0.14) การใชเ้คร่ืองมือ ( =  3.52, S.D. = 0.13) และ เวลาท่ีปฏิบติัการทดลอง 
( = 3.41, S.D. = 0.04) ตามล าดบั (รายละเอียดตารางท่ี 24) 
 

ตารางท่ี 24 สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 แผน 
 

แผนท่ี 

ใหค้วาม
ร่วมมือ 

 (4 คะแนน) 

การมี
เหตุผล 

(4 คะแนน) 

  

มีความคิด 
ริเร่ิม

สร้างสรรค ์
(4 คะแนน) 

มีความ 
รอบรู้ 

(4 คะแนน) 

มี
คุณธรรม 
(4 คะแนน) 

  

  
 
  

  
S.D. 

  

ระดบั 
คุณภาพ 
  

ล าดบั 
ท่ี 

1 3.50 3.21 3.60 3.20 3.64 3.43 0.21 ดีมาก 8 
2 3.57 3.43 3.60 3.40 3.64 3.53 0.11 ดีมาก 5 
3 3.71 3.50 3.80 3.40 3.64 3.61 0.16 ดีมาก 1 
4 3.64 3.43 3.70 3.20 3.64 3.52 0.21 ดีมาก 6 
5 3.50 3.50 3.60 3.20 3.64 3.49 0.17 ดีมาก 7 
6 3.71 3.50 3.80 3.20 3.64 3.57 0.23 ดีมาก 2 
7 3.64 3.50 3.70 3.20 3.64 3.54 0.20 ดีมาก 4 
8 3.71 3.50 3.70 3.20 3.64 3.55 0.21 ดีมาก 3 

รวม 28.98 27.57 29.50 26.00 29.12 3.53 0.19     
 3.62 3.45 3.69 3.25 3.64 3.53    

S.D. 0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.04       
ล าดบั
ท่ี 

3 
 

4 
 

1 
 

5 
 

2 
     

  
  

 
 จากตารางท่ี 24 สรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 8 แผน อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่ารวม ( = 3.53, S.D. = 0.19) แผนท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ     
แผนท่ี 3 ( = 3.61, S.D. = 0.16) รองลงมาคือ แผนท่ี 6 ( = 3.57, S.D. = 0.23) แผนท่ี 8 ( = 
3.55, S.D. = 0.21) แผนท่ี 7 ( = 3.53, S.D. = 0.20) แผนท่ี 2 ( = 3.52, S.D. = 0.10) แผนท่ี 4 
( =  3.52, S.D. = 0.20) แผนท่ี 5 ( = 3.48, S.D. = 0.17) และแผนท่ี 1 ( =  3.43, S.D. = 0.21) 
ตามล าดบั ซ่ึงนกัเรียนมีความสามารถรวม ( = 3.53, S.D. = 0.04) และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 3.69, S.D. = 0.08) รองลงมาคือ มีคุณธรรม ( = 3.64, S.D. = 0) ใหค้วาม
ร่วมมือ ( = 3.62, S.D. = 0.09) มีเหตุผล ( = 3.45, S.D. = 0.10) และเวลาท่ีใชป้ฏิบติัการทดลอง 
( = 3.25, S.D. = 0.09) ตามล าดบั (รายละเอียดตารางท่ี 55-62 ภาคผนวก จ) 
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ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อได้เรียนหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอบถามความคิดเก่ียวกบัการเรียนจากหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ     
ไดย้นิ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 14 คน โดย
วิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) ความคิดเห็นหลงัจากท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
จ  านวน 15 ขอ้ 2) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสอบถาม  

 

ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ข้อ ความคดิเห็น 
 

S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1 การน าเสนอเน้ือหา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ง่ายต่อการเขา้ใจ 

4.79 0.58 มากท่ีสุด 3 

2 ภาษาท่ีใชใ้นเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ง่ายต่อ 
การเขา้ใจ 

4.63 
 
 

0.49 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

5 
 
 

3 การจดัวางองคป์ระกอบของบทเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.50 0.65 มากท่ีสุด 6 

4 ตวัอกัษรมีความชดัเจนและเหมาะสม 4.93 0.27 มากท่ีสุด 1 

5 ภาษามือท่ีครูใชเ้หมาะสมกบับทเรียน 4.79 0.43 มากท่ีสุด 3 

6 ความถูกตอ้งของภาษา 4.86 0.36 มากท่ีสุด 2 

 รวม 4.75 0.46 มากท่ีสุด อนัดบั 2 
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ตารางท่ี 25  (ต่อ) 
 

ข้อ ความคดิเห็น 
 

S.D. ความหมาย ล าดบัท่ี 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

7 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
8 นกัเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตวัเอง 4.93 0.27 มากท่ีสุด 5 
9 ส่ือมีการตอบสนองความตอ้งของนกัเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
10 นกัเรียนพอใจต่อการตอบสนองท่ีรวดเร็วของส่ือ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
11 นกัเรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุและผล 4.93 0.27 มากท่ีสุด 5 
12 แบบฝึกหดัน่าสนใจและติดตาม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

 รวม 4.98 0.09 มากท่ีสุด อนัดบั 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

13 นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการรู้ผลค าตอบดว้ย
ตนเองไดท้นัที 

4.5 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
 

3 
 

14 นกัเรียนปฏิบติัตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
เหตุและผลในการแกปั้ญหาไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.57 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
 

2 
 

15 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  4.79 0.43 มากท่ีสุด 1 
 รวม 4.62 0.57 มากท่ีสุด อนัดบั 3 

 รวมทั้ง 3 ดา้น 4.81 0.33 มากท่ีสุด    

 
 จากตารางท่ี 25  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม พบว่า มีความคิดเห็นเฉล่ีย อยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอันดับท่ี 1        
( = 4.98, S.D. = 0.09)  และพบว่า นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่ือมีการตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน นักเรียนพอใจต่อการตอบสนองท่ีรวดเร็วของส่ือ และแบบฝึกหัด
น่าสนใจติดตาม ( = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ นกัเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดด้ว้ย
ตวัเอง และนกัเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุและผล( = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.75, S.D. = 0.46) และพบว่า ตวัอกัษรมีความชดัเจนและเหมาะสมเป็น
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อบัดบัแรก ( = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ ความถูกตอ้งของภาษา ( = 4.86, S.D. = 0.36) 
การน าเสนอเน้ือหา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ง่ายต่อการเขา้ใจ และ ภาษามือท่ีครูใชเ้หมาะสมกบับทเรียน ( = 4.79, S.D. = 0.43) ภาษาท่ีใชใ้น
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ง่ายต่อการเขา้ใจ        
( = 4.63, S.D. = 0.49) และการจดัวางองคป์ระกอบของบทเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ( = 4.50,     
S.D. = 0.65) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( = 4.62, S.D. = 0.57) พบว่า นกัเรียนมีทกัษะใน        
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นอนัดบัแรก ( = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมา นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหาไดใ้นชีวิตประจ าวนั ( = 4.57,             
S.D. = 0.51) และนกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการรู้ผลค าตอบดว้ยตนเองไดท้นัที  ( = 4.50,         
S.D. = 0.76) ตามล าดบั 
 

 ตอนที ่ 2 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์วิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรมีการจดักิจกรรมเรียนการสอน 
โดยพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาต่อไปในหวัขอ้อ่ืนๆ ต่อไปเพราะท าใหส้นุก จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 ไม่น่าเบ่ือและเสนอแนะว่าควรให้จดัท าผลงานโดยใชค้อมพิวเตอร์ จ านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ให้มีการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมในขณะเรียน จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.86 (รายละเอียดตารางท่ี 64 ภาคผนวก จ)   

 

การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ 
 หลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐมแลว้   พบขอ้ควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอนในคร้ังต่อๆ ไป ดงัน้ี คือ ครูควรอธิบายใบความรู้และใบงานให้ครูหูหนวกเขา้ใจ   เพราะ
ครูหูหนวกจะเป็นผูส่ื้อสารและตวักลางท่ีดี สามารถถ่ายทอดการรับรู้ และความรู้ท่ีครูตอ้งการจะให้
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการไดย้นิไดอ้ยา่งดีเยีย่ม   อาจจดัท าเป็น VCD โดยแทรกรวมกบัเน้ือหา เพื่อ
ความเขา้ใจท่ีคงทนมากข้ึนของนักเรียน และในการจดัการเรียนการสอน ควรน านักเรียนเขา้ค่าย
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก มีความรักและหวงแหนในธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั   และ
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ย ัง่ยืนต่อไป   อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยั
และพฒันา (Research and Development : R & D) ไดก้ าหนดวิธีด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยั
และพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใช้
หลกัสูตร และ 4) การประเมินผลและการปรับปรุง โดยสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลดงัน้ี  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ พบว่า 
ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและนกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะให้มีการพฒันาหลกัสูตร ดา้นลกัษณะของ
หลกัสูตรโดยให้มีลกัษณะท่ีมีภาพเคล่ือนไหว มีภาพประกอบ มีภาษามือ และมีสีสันสวยงาม      
ร้อยละ 100.00  ดา้นเน้ือหา ให้มีเร่ืองแหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ ระบบนิเวศแบบ
ยัง่ยืน ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และการมีเหตุและผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100.00 
ความตอ้งการดา้นการจดัการเรียนให้เป็นในลกัษณะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการ เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และสอนแบบให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล ร้อยละ 100.00 ด้านการวดัและ
ประเมินผล ตอ้งการประเมินเป็นรายบุคคล ประเมินตามช้ินงานท่ีส่ง ประเมินจากแบบทดสอบ  
ร้อยละ 100.00   และมีขอ้เสนอแนะว่าควรให้มีความสอดคลอ้งกับชีวิตประจ าวนัของนักเรียน 
เพราะโรงเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินยงัไม่มีหลกัสูตรของตนเองในการท่ีจะพฒันาให้
นักเรียนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง และอยู่ร่วมในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองด้วยความพอเพียง   โดยพยายามปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองอยู่ รวมถึงทรัพยากรป่าไมแ้ละ   
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สัตวป่์า จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โดยน าขอ้มูลมาใช้
ในหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ทั้งยงัให้นักเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง
และมีความรู้ท่ีคงทน  มีความคิดในการแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล    และมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในระหว่างการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง (2551 : 7) ในเร่ืองของ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ขอ้ท่ี 5 คือ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่า หลกัสูตรประกอบดว้ย
หัวขอ้ดังต่อไปน้ี 1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสัยทศัน์ 4) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5) สาระ     
การเรียนรู้ 6) ค  าอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน 8) แนวทางการด าเนินการจดั   
การเรียนรู้ 9) ส่ือและนวตักรรม และ 10) แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ 
คือ  1) ระบบนิเวศ แบ่งได ้5 แผน ดงัน้ี แผนท่ี 1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ แผนท่ี 2 สภาวะ
แวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ แผนท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ        
แผนท่ี 4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ แผนท่ี 5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต   2) ระบบนิเวศ
แบบยัง่ยืน แผนท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ี 7 ความส าคญัของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแผนท่ี 8 การใชป้ระโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และ11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   ซ่ึงหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   

การทดลองใช้หลักสูตรฉบับร่าง ผูว้ิจัยได้ทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตร คือ การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบเด่ียว (Individual Tryout) กบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อยา่งละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน ไดค่้าประสิทธิภาพ 73.89/79.17 และพบว่ายงัมีขอ้บกพร่อง
อยูจึ่งน ามาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงน ามาหาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบกลุ่ม (Small Group Tryout) กบั
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 3 คน รวม 9 คน โดยไดค่้าประสิทธิภาพ 
75.37 / 83.89 พบว่ามีขอ้บกพร่องเลก็นอ้ย จึงน ามาปรับปรุงแกไ้ขคร้ังท่ี 2  ให้มีความเหมาะสม
ยิง่ข้ึน       
 3. ผลการทดลองใช้หลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 14 คน ใชเ้วลา 24 ชัว่โมง   ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็น     
ส่วนใหญ่ โดยให้นักเรียนรู้ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น นาขา้ว กบ ปลา เห็ด ฯลฯ                  
ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุและผลและสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดน้ า
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ส่ือท่ีประกอบหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าส่ือประกอบหลกัสูตรมาใชเ้พื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กบั
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 14 คน   โดยไดค่้าประสิทธิภาพ 82.26/85.72   ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 
ท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ร่วมมือใน             
ทุกกิจกรรมและน าเสนอผลงานไดดี้  

 4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่า        
1) ผลการเรียนรู้ หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม พบวา่ ก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม ( = 13.14, S.D. = 4.67) และหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตร
สถานศึกษา นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวม ( = 34.29, S.D. = 4.78) จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหลักสูตร
สถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   จึงส่งผลให้หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีพฒันาแลว้น้ี
น าไปใชส้อนนกัเรียนได ้2) ความสามารถดา้นการผลิตผลงานทั้ง 8 แผน ( = 3.39, S.D. = 0.42) 
ความสามารถในปฏิบติังานทั้ง 8 แผน ( = 3.56, S.D. = 0.16) ความสามารถในการปฏิบติัตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ( = 3.53, S.D. = 0.19) ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก  และ 3) ความคิดเห็นต่อหลกัสูตร
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านกิจกรรม     
การเรียนรู้ ( = 4.75, S.D. = 0.46) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( = 4.98, S.D. = 0.09) และดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( = 4.62, S.D. = 0.57) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ 
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการจากนกัการศึกษา   เช่น  วิชยั  วงษใ์หญ่ (2533 : 60-65)  สงดั  
อุทรานนัท ์(2532 : 38-42) ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ ์(2539 : 28) และทาบา (Taba 1962 : 68)   ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดน้ ามาสรุปเป็นขั้นตอนการในการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน จากการด าเนินงานตามขั้นตอน      
ท่ีก าหนด   และกระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง ท าให้กระบวนการพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างถูกตอ้ง   
มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน   ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
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 1. จากผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผู ้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ผูป้กครองและนักเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะให้มีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ และให้มีสีสันสวยงาม ด าเนินการเน้ือการสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมเป็น
กระบวนการกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนไดร้ะดมความคิดในเร่ืองของการแกปั้ญหาตามทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และน าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้มีการประเมินผลตามช้ินงาน และ
แบบทดสอบ   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ไดรั้บ
มากกว่าการให้ ไม่เขา้ใจในเร่ืองของการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้าง
องคค์วามรู้ ความพอเพียง ท่ีเป็นรากฐานของชีวิต เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน  สามารถท่ีจะด ารงอยู่ไดใ้นสังคมและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิต
ประจ าอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละคน และเพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ
มีหลกัสูตรเป็นของตนเอง   ใหน้กัเรียนรู้จกัส่ิงแวดลอ้มทั้งปลูกฝังใหมี้ความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
เกิดความหวงแหนท่ีจะอนุรักษ์ให้ลูกหลานต่อไป   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพโรจน์  เนียมนาค     
เนาวรัตน์  บุตรพลอย   และบูรพา  นิธากร (2543 : 80)  ท่ีไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง การศึกษาและ
พฒันางานช่างฝีมือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
แนวพระราชด าริ : กรณีศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัตาก พบว่า  ผูป้ระกอบอาชีพช่างฝีมือ 
มีวิถีชีวิตและแนวทางประกอบวิชาชีพสอดคลอ้งกนักบัแนวพระราชด าริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
มีจิตส านึกท่ีดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยดึทางสายกลางในการด ารงชีวิต มีการช่วยเหลือร่วมมือ
กนัท าเพื่อชาติพน้วิกฤต   และยงัสอดคลอ้งกบักนัตยา  มานะกุล (2550 : 76) ท่ีไดพ้ฒันาคุณภาพ
ชีวิตโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาชุมชนบา้นจอมจนัทร์  หมู่ท่ี 2 ต  าบลสันทราย 
อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบว่า หลงัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีคะแนนจากการท า
แบบทดสอบ ดา้นการอ่านออกเขียนภาษาไทยได ้เพิ่มร้อยละ 81.00 ดา้นการกินอาหารถูกตอ้ง
ครบถว้น เพิ่มร้อยละ 77.90 ดา้นครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์     
หลงัเรียน พบว่า มีความเขา้ใจถูกตอ้งและตระหนักถึงความส าคญัของการกินอาหารให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ตลอดจนการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดดี้ข้ึน แสดงให้เห็นว่า โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบา้นจอมจนัทร์ได ้  
และมีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลาง (2551 : 7) ในเร่ืองของ
การอยู่อยา่งพอเพียง   ดา้นผลการเรียนรู้หลงัใชห้ลกัสูตรสูงกว่าก่อนใชห้ลกัสูตร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 2. จากผลการวิจัยหลักสูตรสถานศึกษาเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่า ไดด้ าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานท่ีศึกษาไว ้  โดยก าหนดเป็นโครงร่างหลกัสูตรและแผนการจดัการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) ความส าคญั 3) วิสยัทศัน์ 4) ผลการเรียนท่ีคาดหวงั 5) ค าอธิบาย
รายวิชา 6) โครงสร้างหลกัสูตร 7) เวลาเรียน 8) แนวการจดัการเรียนรู้ 9) ส่ือและนวตักรรม           
10) แผนการจดัการเรียนรู้   และ 11) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   ซ่ึงมีความครบถว้น
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูว้ิจยัได้
สอดแทรกภาษามือโดยครูหูหนวก ทั้ งยงัให้นักเรียนศึกษาเน้ือหา ในรูปของ VCD ซ่ึงได ้              
ค่าประสิทธิภาพของส่ือขั้นเด่ียว และขั้นกลุ่ม เท่ากบั 73.89/79.17 และ 75.37/83.89 ตามล าดบั ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทั้งตั้งไวคื้อ 60/60 และ 70/70 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั สงดั  อุทรานนัท ์
(2532 : 246-247) ความว่า วตัถุประสงคก์ารทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความตระหนกัทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ตามส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเอง
อยูโ่ดยใชแ้บบแผนการทดลองกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest Posttest Design) 
และน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั ธ ารง  บวัศรี (2542 : 164-169) ความว่า 
จุดหมายของหลักสูตรหมายถึง ผลหรือการเปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้ รียนต้อง
สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ และส่งเสริมค่านิยมของสังคม การจดัสาระการเรียนรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ ได้ขยายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ซ่ึงเป็น          
การสอดคลอ้งกับขอ้มูลของส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้น้ีจะเป็น
ส่ือกลางท่ีจะพานกัเรียนไปสู่จุดหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไวไ้ด ้(สุมิตร  คุณากร. 2532 : 78-80) 
และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม (2547 : 94) 
ความวา่ หลกัสูตรท่ีพฒันาควรมีความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัการ 
จุดหมาย โครงสร้าง เน้ือหา เวลาเรียน แนวกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล   
โดยหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน นกัเรียนให้
ความสนใจ เกิดความสนุกสนาน ไดฝึ้กปฏิบติัจริง นกัเรียนมีความสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และ
สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปพฒันาเพื่อใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั   ดงันั้นหลกัสูตรจึงมีความ
เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนดีข้ึน  
 3. จากผลการทดลองใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่า เม่ือผูว้ิจยัน าหลกัสูตร
สถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใชก้บันักเรียน   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 14 คน ใชเ้วลา 24 ชัว่โมง   ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็น
ส่วนใหญ่ โดยให้นักเรียนรู้ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เช่น นาขา้ว กบ ปลา เห็ด ฯลฯ                  
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุและผลโดยสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ดา้นประเมินผลงานของนักเรียน อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั ( = 3.39, S.D. = 0.42) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด คือ แผนท่ี 1, 7 และ 8 
( = 3.42, S.D. = 0.42) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ แผนท่ี 5 ( = 3.34,       
S.D. = 0.41) ผลงานของนกัเรียนในภาพรวมมีค่าเท่ากบั ( = 3.39, S.D. = 0.05) นกัเรียนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 4.00, S.D. = 0.00) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาและความคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ ( = 3.00, S.D. = 0.00)   ดา้นผลการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั ( = 3.56, S.D. = 0.162) 
แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด คือ แผนท่ี 7 ( = 3.69, S.D. = 0.22) แผนท่ีมีค่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ แผนท่ี 1 และ 4 ( = 3.37, S.D. = 0.11)  ความสามารถใน
การปฏิบติังานของนกัเรียนในภาพรวมมีค่าเท่ากบั ( = 3.56, S.D. = 0.05) นกัเรียนสามารถเก็บ
รักษาอุปกรณ์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 3.76, S.D. = 0.13)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ  เวลาท่ีใชใ้น     
การปฏิบติัการทดลอง ( = 3.41, S.D. = 0.04)   และดา้นการประเมินความสามารถในการปฏิบติั
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั ( = 3.53, S.D. = 0.19) แผนท่ี
มีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด คือ แผนท่ี 3 ( = 3.61, S.D. = 0.16) และแผนท่ีมีค่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด แผนท่ี 1 ( =  3.43, S.D. = 0.21) ซ่ึงนกัเรียนมีความสามารถรวม 
( = 3.53, S.D. = 0.04) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 3.69, S.D. = 0.08) และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ เวลาท่ีใชป้ฏิบติัการทดลอง ( = 3.25, S.D. = 0.09)   การจดัการเรียนการสอน 
แต่ละขั้นตอนนกัเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ร่วมมือในทุกกิจกรรมและน าเสนอ
ผลงานไดดี้ และไดค่้าประสิทธิภาพของส่ือขั้นสนาม เท่ากบั 82.26/85.72 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
80/80   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ หลกัสูตรมีความเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เพราะผูว้ิจยัมีส่ือท่ีประกอบดว้ยท่าภาษามือไทยของครูหูหนวก เป็นผูอ้ธิบายทบทวนในส่ิงท่ีผูว้ิจยั
อธิบายแลว้   และเม่ือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดความสับสนนกัเรียนก็จะเปิดดู
เพื่อทบทวนความรู้ ความเขา้ใจของตนเอง นกัเรียนก็จะสามารถแกปั้ญหาดา้นการเรียนท่ีนกัเรียน 
ยงัไม่เขา้ใจไดแ้ละ หลกัสูตรน้ีเป็นเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกบัสายตาเป็นการส่ือความหมายเช่ือมโยง   
การเรียนรู้ เพราะถา้ดูท่าภาษามือ ท่ีครูหูหนวกอนุเคราะห์ใหถ่้ายท า VDO และน าไปประกอบกบั 
ใบความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ในบทเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนแลว้ยงัไม่
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เขา้ใจอีกก็จะมีครูหูหนวกช่วยอธิบายจนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดความเขา้ใจ
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจาก         
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพิศ  นาโควงค ์(2548 : 110) ท่ีไดพ้ฒันา
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองพืชสมุนไพรส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสามคัคี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2  พบว่า     
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชสมุนไพรส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสามคัคี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 นั้น 
หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เจตคติ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงก่อนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   และสอดคลอ้งกบัวราภรณ์  ดิษริยะกุล (2548 : 45) ท่ีไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน      
ท่ีมีคุณภาพสูง มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินเหมาะสมกับผูเ้รียน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และผลการทดลองใช ้พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัพิทกัษ ์ ทวีสุข (2542 : 53)  
ท่ีไดร้ายงานการวิจยัการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนดว้ยการผลิตขา้วซอ้มมือ : กรณีศึกษา
กลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือหมู่ท่ี 11 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอท่าวุ่ง จงัหวดัลพบุรี พบว่า กลุ่มแม่บา้น  
ขา้วซอ้มมือส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อาย ุ60-69 ปี อาชีพท านาและรับจา้งทัว่ไป 
รายได้ 1,000-2,000 บาท กิจกรรมการท างานทุกคนจะช่วยกันทั้งหมด ท างานวนัละ 8 ชั่วโมง 
รายได ้96 บาท/วนัเดือนหน่ึง ท างาน 6-12 วนั  ท าไดป้ระมาณวนัละ 250 ถุง   และมีความเห็นว่า 
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพัฒนาชุมชนให้มีการด าเนินชีวิตตามฐานะแบบ
พอมีพอกิน รู้จกัประหยดั มีอาชีพเสริม มีการรวมกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ชีวิต
ความเป็นอยูดี่ข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัวิชยั  วงษใ์หญ่ (2537 : 34-40) ความวา่ การด าเนินการโดยน า
หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนและผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง   และ
สอดคลอ้งกบัสงดั  อุทรานนัท ์(2532 : 246-247) ความว่า วตัถุประสงคก์ารทดลอง เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนักทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ต่างๆ ตามส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองอยู่โดยใชแ้บบแผนการทดลองกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One 
Group Pretest Posttest Design) และน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 4. จากผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เ ร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดย
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พิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถดา้นการผลิตผลงาน ความสามารถ     
ในการปฏิบติังาน ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นจาก
การทดลองใชห้ลกัสูตรของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ย
หลกัสูตรสถานศึกษา คือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงใหเ้ห็นว่าหลกัสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรอย่างถูกตอ้ง   มีครูหูหนวกเป็นส่ือกลางส าหรับการเรียนการสอน หรือเป็นผูช่้วยในการ
ส่ือสารระหว่างนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จึงส่งผลให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกวิธี จึงสามารถรับรู้ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
2) ความสามารถดา้นผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ   สภาวะแวดลอ้ม
ทางกายภาพในระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ   
การเปล่ียนแปลงแทนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั ( = 3.39, S.D. = 0.42) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากท่ีสุด คือ แผนท่ี 1, 7 และ 8 ( = 3.42, S.D. = 0.42) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนนอ้ยท่ีสุด คือ แผนท่ี 5 ( = 3.34, S.D. = 0.41) ผลงานของนกัเรียนในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 
( = 3.39, S.D. = 0.05) นกัเรียนสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 4.00, S.D. 
= 0.00) และอนัดบัสุดทา้ยคือความถูกตอ้งของเน้ือหาและความคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ ( = 
3.00, S.D. = 0.00)   การด าเนินงานของนกัเรียนนั้นนกัเรียนสามารถน าเสนอเน้ือหาและผลงานได้
อยา่งถูกตอ้ง   สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามคาดหมายไว ้  เพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียน
มีการยอมรับผลงานซ่ึงกนัและกนั   อาจเป็นเพราะว่า นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจจากการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีมีครูหูหนวกช่วยเป็นส่ือในเร่ืองของภาษามือท่ีถูกตอ้ง มี 
CD ท่ีช่วยทบทวนความจ าในขณะท่ีลืม และยงัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง     3) ความสามารถใน
การปฏิบติังาน เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ   สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ   
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ี   
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การใช้
ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั ( = 3.56, S.D. = 0.16)  แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด  คือ    
แผนท่ี 7 ( = 3.69, S.D. = 0.22) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ แผนท่ี 1 และ 4 
( = 3.37, S.D. = 0.11) ความสามารถในการปฏิบติังานของนกัเรียนในภาพรวมมีค่าเท่ากบั ( = 
3.56, S.D. = 0.05) นกัเรียนสามารถเก็บรักษาอุปกรณ์ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ( = 3.76, S.D. = 0.13) 
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และอนัดบัสุดทา้ยคือเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัการทดลอง ( = 3.41, S.D. = 0.04) นกัเรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จ าลองไดอ้ย่างมีเหตุและผล   ใชเ้คร่ืองมือไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมีทกัษะ รวมทั้งรักษาเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นในลกัษณะสืบเสาะหาความรู้ นกัเรียนตอ้งใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหาตามหลกัการ
ของวิทยาศาสตร์ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง มีการระดมความคิด ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบติังาน   4) ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ   ดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ี 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การใช้
ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั ( = 3.53, S.D. = 0.19) แผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด คือ แผนท่ี 3 ( = 
3.61, S.D. = 0.16) และแผนท่ีมีค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด แผนท่ี 1 ( =  3.43, S.D. = 
0.21) ซ่ึงนกัเรียนมีความสามารถรวม ( = 3.53, S.D. = 0.04) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดเ้ป็น
อนัดบัแรก ( = 3.69, S.D. = 0.08) และอนัดบัสุดทา้ยคือ เวลาท่ีใชป้ฏิบติัการทดลอง ( = 3.25, 
S.D. = 0.09)  นกัเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรมและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ นกัเรียนจึงตอ้งมีการระดมความคิด ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน คนเก่งช่วยคนอ่อน จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนด้วย
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษาทุกคน  และ 5) ความ
คิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น   ส าหรับดา้นบรรยากาศการเรียนรู้เป็นดา้นท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ( = 4.98, S.D. = 
0.09)   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า มีบรรยากาศในการเรียนการสอนเสมือนเรียนแบบสองภาษา คือ มีครู
หูดีช่วยสนบัสนุนในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีครูหูหนวกช่วยอธิบาย    ส่ิงท่ีไม่เขา้ใจท าให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และยงัมีภาษามือไทยท่ีมีความเหมาะสมกบับทเรียน 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งดี นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและไดรั้บประโยชน์จาก
การรู้ผลค าตอบในทนัที มีความพอใจต่อการตอบสนองท่ีรวดเร็วของส่ือ ง่ายต่อการเขา้ใจ และท่ี
ส าคญันกัเรียนมีวิธีในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะสามารถน าไปพฒันาใชไ้ด ้ในการด าเนิน
ชีวิตอยา่งสมบูรณ์และปกติสุข  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักนัตยา  มานะกุล (2550 : 76) ท่ีไดพ้ฒันาคุณภาพ
ชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชน บา้นจอมจนัทร์ หมู่ท่ี 2 ต  าบล         
สันทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  พบว่า หลงัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีคะแนน
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จากการท าแบบทดสอบ ดา้นการอ่านออกเขียนภาษาไทยได ้เพิ่มร้อยละ 81.00 ดา้นการกินอาหาร
ถูกตอ้งครบถว้น เพิ่มร้อยละ 77.90 ดา้นครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มร้อยละ 79.40 จากการสัมภาษณ์
หลงัเรียน และพบว่า มีความเขา้ใจถูกตอ้งและตระหนกัถึงความส าคญัของการกินอาหารใหถู้กตอ้ง
ครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ตลอดจนการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดดี้ข้ึน แสดงให้เห็นว่า โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบา้นจอมจนัทร์ได ้  
สอดคลอ้งกบัว่าท่ี ร.ต.สันติ  พรมขนัธ์ (2546 : 41) ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนน า สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย พบว่า ในโรงเรียนแกนน าจ าแนกตาม
ท่ีตั้ง ระหว่างสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นกบัจงัหวดัเลย โดยรวมมีความ 
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นทรัพยากรการเงินมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จ  าแนกตามหนา้ท่ี  ระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน ครู
หวัหนา้โครงการและครูผูส้อน พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และยงัสอดคลอ้งกบัอุดม  โสตถิสวสัด์ิ (2548 : 51) ท่ีไดป้ระเมิน
ยทุธศาสตร์การขดุสระน าร่องน ้ าประจ าไร่-นา แบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ ของส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบทจงัหวดัสกลนคร พบว่า หลงัด าเนินโครงการ ระดบั
ความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ระดบัประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ
โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก  ระดบัปัญหาการด าเนินงานโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
ปานกลาง การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการด าเนินงานดา้นความพึงพอใจของเกษตรกร มีค่าต่างจาก
เกณฑท่ี์ก าหนดในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ดา้นประโยชน์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
มีค่าต่างจากเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นปัญหาของ
เกษตรกร โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   และสอดคลอ้งกบัชวลิต  จนัทร์ศรี (2550 : 67-71) ท่ี
ไดศึ้กษาสาระการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า เม่ือพิจารณา
เป็นรายสาระ พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 สาระ คือ เง่ือนไขคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ดา้นความขยนั ดา้นความแบ่งปันและดา้นความอดทน ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก
ทุกสาระการเรียนรู้  ส่วนสาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงช่วงชั้นท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 สาระการเรียนรู้ คือ การท าความสะอาดร่างกาย 
และการใชส่ิ้งของท่ีมีอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมากทุกสาระ
การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
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ช่วงชั้นท่ี 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 สาระการเรียนรู้ คือ ชีวิตมีคุณค่า ภูมิปัญญาของชุมชน 
ส่วนสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เฉพาะช่วงชั้นท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3 สาระ  
การเรียนรู้ คือ บา้นคือวิมานของเรา ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่และการปลูกพืชผกัสวนครัวใน
กระถาง   ส่วนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  อยู่ในระดบัมากทุกสาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้เฉพาะ
ช่วงชั้นท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
2 สาระการเรียนรู้ คือ ค าประพนัธ์เพื่อชีวิต และการจดัการทรัพยากรดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกสาระการเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสาระ      
การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นท่ี 1 คือ วฒันธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วงชั้นท่ี 2 คือ ภาษาองักฤษกบัเศรษฐกิจพอเพียง และ
การปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ช่วงชั้นท่ี 3 การรู้รักสามคัคีและการอยู่ดี กินดี และช่วงชั้นท่ี 4 คือ 
จิตส านึกสาธารณะ   และยงัสอดคลอ้งกบัธ ารง  บวัศรี (2542 : 332 - 333)   วิชยั  ดิสสระ (2535 : 
114)  และรุจิร์   ภู่สาระ (2545 ข : 146-148) ความว่า การประเมินหลกัสูตรเป็นการหาผลสัมฤทธ์ิ
และพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงสามารถใชแ้บบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์  กระบวนการพฒันา
หลักสูตรท่ีประกอบด้วยการร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการปรับปรุงแก้ไข จนได้หลักสูตรท่ีเหมาะสม การทดลองใช ้       
โดยผูว้ิจยัและจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดส่งผลให้การเรียนของนกัเรียน   
มีประสิทธิภาพและจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในดา้นการอนุรักษข์องทอ้งถ่ิน
ท่ีอยูข่องนกัเรียนต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. การจดักิจกรรมภาคสนามในการเดินส ารวจส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ควรท าในเวลาเชา้ 
ซ่ึงอากาศยงัไม่ร้อน เพราะจะเป็นการเพิ่มสมาธิท่ีดีให้แก่นกัเรียน และควรค านึงถึงความปลอดภยั
ในการส ารวจ การใชอุ้ปกรณ์ สตัวแ์ละแมลงท่ีจะพบระหวา่งส ารวจ หนามของตน้ไมบ้างชนิดท่ีอาจ
ท าอนัตรายได ้  โดยผูว้ิจยัและนกัเรียนตอ้งช่วยกนัหาทางป้องกนัและหลีกเล่ียงจากอนัตรายเหล่าน้ี   
ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น 
ทศันศึกษาวนอุทยานแห่งชาติท่ีส าคญัต่าง ๆ  เขา้ค่ายเพื่อท าการศึกษาพนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์าท่ีควร
อนุรักษต์ลอดจนกิจกรรมการคน้ควา้ พืชและสตัวห์ายากทางอินเตอร์เน็ต 
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 2. ควรมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือวิทยากรทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียน
การสอนใหม้าก เพื่อความหลากหลายทางกิจกรรมการเรียนรู้   ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัชุมชน และจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรักในทอ้งถ่ินท่ีอาศยั ภาคภูมิใจ หวงแหนทอ้งถ่ิน
ของตนเอง   ในดา้นของเวลาควรมีการยดืหยุน่ตามความเหมาะสมของการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ไดช้า้และส าหรับกิจกรรมท่ีผ่านมา ตอ้งให้ VCD 
เพื่อน ากลบัไปท าการศึกษา หรือขอใหค้รูท่ีดูแลหอ้งคอมพิวเตอร์ปิดหอ้งชา้กวา่ปกติอีก 1 ชัว่โมง 
 3. ควรมีการอธิบายภาษามือด้วยครูหูหนวก เพราะครูหูหนวกจะสามารถส่ือ และ
อธิบายเน้ือหาต่างๆ ใหน้กัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. ผูส้อนควรวางแผนและใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ในการศึกษาหลกัสูตร คู่มือการใช้
หลกัสูตร รวมทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ให้เขา้ใจ ชดัเจนทุกขั้นตอน ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
สภาพพื้นฐานของผูเ้รียนในทุกดา้นก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้และนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีควรเป็น
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินท่ีมีความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงจะบรรลุจุดประสงคเ์พราะ
กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งใชค้วามรู้ ความตั้งใจ ความอดทน รวมทั้งตอ้งละเอียดและรอบคอบ 
 5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุน การน าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   ควรน าไปใชใ้น
โรงเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   และผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละผูท่ี้มีส่วนร่วม
ควรให้การสนับสนุนจดัให้มีการอบรมในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่ครูท่ีสนใจด้วย เพราะการพฒันาหลกัสูตรหรือการจดักิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนโรงเรียนยงัมีส่วนนอ้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ยงัมีหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ียงัไม่ได้รับการพฒันา จึงควร
น ามาพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจะไดมี้หลกัสูตร
ของตนเอง โดยสอดแทรกภูมิปัญญา และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัและการรักษาตวัรอดไดใ้นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 2. ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ ์เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไม่ใหสู้ญไปจากสงัคมไทย 
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  3. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดบัชั้นอ่ืน หรือกลุ่มสาระอ่ืน เพื่อสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และ
ผูเ้รียน ให้มีวิถีชีวิตท่ีดีและสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและ     
อยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
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 กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นขา้วซอ้มมือหมู่ท่ี 11 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี.” 
  โครงการสนบัสนุนจากงบประมาณแผน่ดิน แผนกงานบริการวิชาการแก่สงัคม  
 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเทพสตรี, 2542. 
พนูพิศ  อมาตยกลุ  และคณะ.  โสตสมัผสัวิทยาเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์  
 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล, 2523. 
พนูสุข  อุดม.  “การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวิทยาการร่วมกบัวิชาคณิตศาสตร์และ 
 ภาษาองักฤษ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัตรัง.” 
  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546. 
ไพโรจน์  เนียมนาค  และคณะ.  “งานวิจยั เร่ือง การศึกษาและพฒันางานช่างฝีมือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ : กรณีศึกษา 
 จงัหวดัก าแพงเพชร และจงัหวดัตาก.”  งานวิจยัคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สถาบนั 
 ราชภฏัก าแพงเพชร, 2543. 
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ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา. ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท 
 ท่ีพระราชทานโอกาสต่าง ๆ ปีพทุธศกัราช 2542. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พรินติ้ง,  
 2543. 
_________.  “พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีเขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคล เน่ืองใน 
 โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา.”   ณ ศาลาดุสิตาลยัสวนจิตรลดาฯ พระราชวงัดุสิต,  
 วนัจนัทร์ท่ี 4 ธนัวาคม 2543.  
มยรุฉตัร  ธรรมวิเศษ.  “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง ฟ้อนทอผา้กาบบวั สาระนาฎศิลป์  
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร 
 และการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 
มาเรียม  นิลพนัธ์ุ.  “การพฒันาหลกัสูตรการวิจยัวฒันธรรม.”  ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาการวิจยัและการพฒันาหลกัสูตร บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2536. 
_________.   การสังเคราะห์งานวิจยัทางดา้นหลกัสูตร.  นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2540.  
_________.   การสังเคราะห์งานวิจยัทางดา้นหลกัสูตร.  นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2543.  
_________.   วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั 
 ศิลปากร, 2547.  
_________.   วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั 
 ศิลปากร, 2549.  
มลิวลัย ์ ธรรมแสง.  บทความทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ. กรุงเทพฯ : 
 โรงเรียนเศรษฐเสถียร, 2549. 
รุ่ง แกว้แดง.  บทความทางการศึกษาในรอบปี 2540-2541 การศึกษาไทยในเวทีโลก.  กรุงเทพฯ : 
 รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ,์ 2541. 
_________.  แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจดัการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ :  
 พิมพดี์จ ากดั, 2545. 
รุจิร์  ภู่สาระ.  การพฒันาหลกัสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : บุค๊พอยค,์ 2545 . 
_________.  ข  การเขียนแผนการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ : บุค๊พอยท,์ 2545. 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550.”  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 124, ตอนท่ี 47 ก  
  (24 สิงหาคม 2550) : 1. 
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โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม.  แผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2550.  นครปฐม : โรงเรียน 
 โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม, 2550. 
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม.  หลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  นครปฐม :  
 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม, 2547. 
วรวฒิุ  ขนุครอง.  “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับ 
 ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ.”  สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 
วราภรณ์  ดิษริยะกลุ.  “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร 
 และการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2548. 
วิชยั  ดิสสระ.  การพฒันาหลกัสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์, 2535. 
วิชยั  ประสิทธ์ิวฒิุเวชช.์  การพฒันาหลกัสูตรสานต่อท่ีทอ้งถ่ิน.  กรุงเทพฯ : บริษทัดิสคฟัเวอร่ี,  
 2542. 
วิชยั  วงษใ์หญ่.  การพฒันาหลกัสูตรและการสอนมิติใหม่.  กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม, 2533. 
_________.  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบติั.  กรุงเทพฯ :  
 สุวิริยาสาสน์, 2537. 
_________. ก  “การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา.”  สานปฏิรูป  4, 46 (2545) : 54-56. 
_________. ข  “เง่ือนไขแห่งความส าเร็จของหลกัสูตรสถานศึกษา.”  สานปฏิรูป  4, 47 (2545) :  
 54-55. 
วารี  ถิระจิตร.  การศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ.  กรุงเทพ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,            
 2537. 
_________.  การศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 2541. 
_________.  การศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 2542. 
วารี  ถิระจิตร.  การศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 2545. 
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วลัภา  ประสานสิน.  “การศึกษาปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการสอนวิชาภาษาองักฤษ  
 ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในโรงเรียน 
 โสตศึกษา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. 
วชัรา  เล่าเรียนดี.  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนและการนิเทศ.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545. 
_________.  เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. 
_________.  เทคนิคและยทุธวิธีพฒันาทกัษะการคิด การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั.    
 นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549. 

 วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  เทคนิคและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั.  กรุงเทพฯ :  
  พริกหวานกราฟฟิค, 2540. 

_________.   การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544.  
 กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 
ศรียา  นิยมธรรม.  ความบกพร่องทางการไดย้นิ ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสงัคม.    
 พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2535. 
_________.  ความบกพร่องทางการไดย้นิ ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสงัคม.   
 พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2538. 
_________.  ความบกพร่องทางการไดย้นิ ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสงัคม.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพบ์ริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2542. 
ศรียา  นิยมธรรม  และประภสัสร นิยมธรรม.  ความบกพร่องทางการไดย้นิ ผลกระทบทางจิตวิทยา 
 การศึกษาและสงัคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2525. 
_________.  ความบกพร่องทางการไดย้นิ ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสงัคม.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทัร าไทยเพรส จ ากดั, 2541. 
ศิริลกัษณ์  มาลีศรีประเสริฐ.  “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การจ า และความคงทน 
 ในการจ าของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีเรียนจากภาพภาษามือ.”  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547. 
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ศิริมาส  พฤหสันนัท.์  “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง ทกัษะและวิธีสอน ส าหรับครูโรงเรียน 
 อาชีวศึกษา สงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 
สงดั อุทรานนัท.์  พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2532. 
_________.  ข   พื้นฐานและการพฒันาหลกัสูตร.  พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั, 2532. 
_________.   พื้นฐานและการพฒันาหลกัสูตร. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2532. 
สมชาย  บา้นไร่.  “ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 โดยการจดักิจกรรมการเล่นพื้นบา้นของไทย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.  “การศึกษากบัการพฒันาประเทศ ปาฐกถาพิเศษ ณ มหาวิทยาลยั   
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.”  มติชน  (30 ธนัวาคม 2539) : 21. 
_________.  รัตนพินิจนิทิศการศึกษา, ผูร้วบรวม.  ดา้นการศึกษาโดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
 สยามบรมราชกุมารี รวมปาฐกถา.  กรุงเทพฯ : บริษทัอมัรินทร์พร้ินต้ิง แอนพบัลิชช่ิง  
 จ ากดั, 2542. 
สมนึก  ธาตุทอง.  เทคนิคการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ,์ 2548. 
สมพงษ ์ บุญญะ.  “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่  
 โดยใชก้ารวิจยัปฎิบติัการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเมก็ด า ส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษามหาสารคาม เขต 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา 
 การวิจยัการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549. 
สาคร  คลา้ยแท.้  “การพฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวหลกัสูตร 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 ส าหรับกลุ่มโรงเรียนเขากะลา.”  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั  
 สถาบนัราชภฏันครสวรรค,์ 2545. 
สันติ  พรมขนัธ์.  “สภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว 
 พระราชด าริทฤษฎีใหม่ ในโรงเรียนแกนน า สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั 
 ขอนแก่น และจงัหวดัเลย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏัเลย, 2546. 
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สิรธีร์  งามประจบ.  “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 หน่วยการเรียนรู้บา้นป่านอ้ยคอยรักษ ์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2548. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  คู่มือน าทางชีวิต.  กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2550. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉ.8 (2540-2544). 

 กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ,์ 2539. 
_________.  ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 ชวนพิมพ,์ 2540. 
_________.   แผนการศึกษาชาติ. กรุงเทพ ฯ : อรรถพลการพิมพ,์ 2545. 
_________.   ทิศทางวฒันธรรมกบัการศึกษาในกระแสแห่งการเปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.  
 คอมมิวนิเคชัน่, 2545. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (2544-2549).  กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 
 เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545. 
ส านกังานนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา.  แนวทางการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544.  
 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. 
ส าราญ  มีแจง้.  การประเมินโครงการทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : นิชินแอดเวอร์ไทซ่ิงกรุ๊ฟ, 2544. 
ส าลี  รักสุทธิ.  เทคนิคการเขียนหลกัสูตร.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544.   
สิทธิศกัด์ิ  พฤกษปิ์ติกลุ.  การบริหารกลยทุธ์และผลสมัฤทธ์ิขององคก์รดว้ยวิธี  Balance Scorecard. 
 กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2546. 
สุกญัญา  ล้ิมโสภณ.  “ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 ในโรงเรียนสงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
 การศึกษาเอกชนเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร บณัฑิตวิทยาลยั  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2548. 
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สุธน  อ่ิมฤทยั.  “การศึกษาการเรียนรู้จากการใชส่ิ้งช่วยจดัมโนทศัน์แบบใหห้วัเร่ือง และแบบให ้
 ตวัอยา่งท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจ า ของนกัเรียนท่ีมีความ 
 บกพร่องทางการไดย้นิ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยทีางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2544. 
สุธินี  จิตราพิทกัษก์ลู.  “การศึกษาความสามารถในการพดูของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีฝึกทกัษะการพดูโดยวิธีสอนพดู แบบสนทนาร่วมกบั 
 เกม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. 

สุนีย ์ ภู่พนัธ์.  แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพฒันาหลกัสูตรยคุปฏิรูปการศึกษาไทย.  เชียงใหม่ :  
 The Knowledge Centre, 2546. 

สุพิศ  นาโควงศ.์  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
 พืชสมุนไพร ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นสามคัคี ส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2548. 
สุภาพรรณ  ชินโคตร.  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของ 
 ส่ิงมีชีวิตในลุ่มน ้าก ่า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ราชภฏัสกลนคร, 2548. 
สุมิตร  คุณากร.  หลกัสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพช์วนการพิมพ,์ 2532. 
_________.   หลกัสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์วนการพิมพ,์ 2536. 
สุมาลี  เรืองแกว้.  “การสอนซ่อมเสริมทกัษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีมีความ 
 บกพร่องทางการไดย้นิ โดยใชเ้ทคนิคการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน.”  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. 
สุวิชา  ป้ันแกว้.  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน 
 วดัเทพประทาน โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ราชภฏัพระนคร, 2547. 
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เสริมศรี  วิทวสัชุติกลุ.  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง  
 การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 โรงเรียนวดัตะพงนอก จงัหวดัระยอง.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2547. 
เสนอ  ภิรมจิตรผอ่ง.  การประเมินผลภาคปฏิบติั.  อุบลราชธานี : โครงการต าราวิชาการราชภฏั 
 เฉลิมพระเกียรติ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542. 
อารีย ์ พรหมเลก็.  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร 
 และการนิเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. 
อาศยา  สุริยฉาย.  “การพฒันาหลกัสูตรวิชาเลือกเสรี ส0214 เหตุการณ์ปัจจุบนั ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา 
 หลกัสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 
เอกวิทย ์ ณ ถลาง.  ภูมิปัญญาชาวบา้นวิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้-แกปั้ญหาของชาวบา้นไทย. 

 กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2541. 
อดุลย ์ ภู่เจริญ.  “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
 ไดย้นิ ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ีซีดีภาพประกอบภาษามือและการสะกดน้ิวมือ.” 
  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 
อภิรดี  ยิม้พฒัน์.  “ศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียน 
 โรงเรียนโสตศึกษา สงักดักองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษา.”  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 บูรพา, 2544. 
อมรรัตน์  ณ ดวงจินต.์  “การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 
 วดัสาลีโขภิตาราม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
 การสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2547. 
อิสราภรณ์  ธรรมยโก.  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเกษตร 
 ผสมผสานครบวงจร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและ 
 ประเมินผลการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 169 

อุณาวรรณ  มัน่ใจ  และคณะ.  รายงานการวิจยั เร่ืองการใชว้ิธีสอนแบบสองภาษาในชั้นอนุบาล  
               โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม.  นครปฐม : โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม, 2545. 
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 เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ของส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท  
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ภาคผนวก ก 
 

เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
-  แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็น 
-  แบบสอบถามความต้องการ 

-  แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีมี่ต่อหลกัสูตรสถานศึกษา 
- แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

-  แสดงความต้องการให้มีการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
- แสดงความต้องการด้านเนือ้หาของหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

- แสดงความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
- แสดงความต้องการด้านการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 174 

แบบสัมภาษณ์ความต้องการหลกัสูตรสถานศึกษา 
(ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน  รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ศึกษำนิเทศกแ์ละครูผูส้อนวิชำวิทยำศำสตร์

โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม) 
 

เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสัมภำษณ์น้ี เป็นแบบสัมภำษณ์เก่ียวกับควำมต้องกำรในกำรสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้ นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ผูร้ำยงำนจึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนโปรดตอบตำมควำมเป็นจริง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน จ ำนวน 
11 ขอ้ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถำนภำพทัว่ไป  จ ำนวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบัหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 4 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   จ ำนวน 1 ขอ้ 
 
 
 
 
            ผูว้ิจยั 
            นำงอมลวรรณ  มีจินดำ 
                       โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภำษณ์ จ ำนวน 6 ขอ้ 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมขอ้ควำมตำมควำมเป็นจริง 
ขอ้ รำยกำร 
1 เพศ           .............. 1. ชำย                                     ............. 2.  หญิง 
2 อำย ุ………………………………..ปี        
3 วฒิุกำรศึกษำสูงสุด ………………………………………………..      
4 ต ำแหน่งหนำ้ท่ีปัจจุบนั…………………………………………..... 
5 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ……………………..ปี 
6 ประสบกำรณ์เก่ียวกบัส่ือท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  

.............. 1. ไม่เคย                             

.............. 2.  เคย    จ ำนวน..................คร้ัง  
เร่ือง   1………………………………………………………………………………… 
           2……………………………………………………………………………….. 
           3……………………………………………………………………………….. 

 

ตอนที ่2 ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบัหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม     
     ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4   จ  ำนวน 4 ขอ้ 
ค าช้ีแจง ใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยถูกหนำ้ขอ้ท่ีท่ำนเห็นวำ่เหมำะสม 
ขอ้ รำยกำร 
1 ตอ้งกำรใหมี้กำรสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ในลกัษณะ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. เรียนคนเดียว         ........2. มีภำพเคล่ือนไหว              ........3. มีเสียงประกอบ 
…..4. เรียนในเวลำ          ........5. เรียนนอกเวลำ                   ........6. มีภำพประกอบ 
…..7. ใชภ้ำษำท่ีง่ำยๆ      ........8. มีภำษำมือประกอบ           ........9. มีสีสันสวยงำม 
......10. อ่ืน (โปรดระบุ) ………………………………… 

2 ท่ำนคิดวำ่หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีเน้ือหำใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวติ                     ........2. ประเภทของระบบนิเวศ          
......3. องคป์ระกอบของระบบนิเวศ            .........4. ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
......5. ระบบนิเวศป่ำชำยเลน                        ........6. ระบบนิเวศป่ำไม ้
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ขอ้ รำยกำร 
 …..7. ระบบนิเวศชุมชนเมือง             ........8. สภำวะแวดลอ้มทำงกำยภำพในระบบนิเวศ           

......9. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ    …..10. ดุลยภำพของระบบนิเวศ 

......11. กำรหมุนเวยีนของสำรในระบบนิเวศ         ........12. ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 

......13. กำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต        .........14. ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ 

......15. กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

......16. อ่ืน(โปรดระบุ) ………………………………………………………………… 
3 หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีเน้ือหำเก่ียวกบั (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. กระบวนกำรกลุ่ม          ........2. บูรณำกำร           ......3. เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั     
…..4. สอนแบบใหน้กัเรียนแกปั้ญหำโดยใชเ้หตุและผล   .......5. สอนตำมบทเรียนท่ีมีอยู ่    

4 หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนรูปแบบ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. ประเมินเป็นกลุ่ม                           ........2. ประเมินเป็นรำยบุคคล             
......3. ประเมินตำมช้ินงำนท่ีส่ง               ........4. ประเมินจำกแบบทดสอบ 

 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ………………...…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความต้องการหลกัสูตรสถานศึกษา 
(ส ำหรับผูป้กครองนกัเรียนและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม) 

 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรในกำรสร้ำงหลกัสูตร
สถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้ นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ผูร้ำยงำนจึงขอใหผู้เ้รียนโปรดตอบตำมควำมเป็นจริง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน จ ำนวน 8 ขอ้ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถำนภำพทัว่ไป  จ ำนวน 3 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบัหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 4 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   จ ำนวน 1 ขอ้ 
 
 
 
 
            ผูว้ิจยั 
            นำงอมลวรรณ  มีจินดำ 
                       โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 3 ขอ้ 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมขอ้ควำมตำมควำมเป็นจริง 

ขอ้ รำยกำร 
1 เพศ           .............. 1. ชำย                                     ............. 2.  หญิง 
2 อำย ุ………………………………..ปี        
3 กำรรับรู้เร่ืองรำวเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะใชส่ื้อกำรสอนประกอบหลกัสูตร

สถำนศึกษำ 
.............. 1. ไม่รู้             ............. 2.  รู้     พบเห็นจ ำนวน..................คร้ัง  
วิชำ ................................................................ส่ือชนิดใด...................................................    
วิชำ ................................................................ส่ือชนิดใด...................................................   

 

ตอนที ่2 ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบัหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม        
 ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4   จ  ำนวน 4 ขอ้ 
ค าช้ีแจง ใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยถูกหนำ้ขอ้ท่ีท่ำนเห็นวำ่เหมำะสม 

ขอ้ รำยกำร 
1 ตอ้งกำรใหมี้กำรสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ลกัษณะ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. เรียนคนเดียว         ........2. มีภำพเคล่ือนไหว              ........3. มีเสียงประกอบ 
…..4. เรียนในเวลำ          ........5. เรียนนอกเวลำ                   ........6. มีภำพประกอบ 
…..7. ใชภ้ำษำท่ีง่ำยๆ      ........8. มีภำษำมือประกอบ           ........9. มีสีสันสวยงำม 
…..10. อ่ืน (โปรดระบุ) ……………………..……… 

2 ท่ำนตอ้งกำรใหมี้เน้ือหำใดในหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวติ                     ........2. ประเภทของระบบนิเวศ          
......3. องคป์ระกอบของระบบนิเวศ            .........4. ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
......5. ระบบนิเวศป่ำชำยเลน                        ........6. ระบบนิเวศป่ำไม ้
…..7. ระบบนิเวศชุมชนเมือง             ........8. สภำวะแวดลอ้มทำงกำยภำพในระบบนิเวศ           
 ......9. ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ    …..10. ดุลยภำพของระบบนิเวศ 
......11. กำรหมุนเวียนของสำรในระบบนิเวศ         ........12. ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
......13. กำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ        .........14. ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ 
......15. กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
......16. อ่ืน(โปรดระบุ) ………………………………………………………………… 
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ขอ้ รำยกำร 
3 ตอ้งกำรใหจ้ดักำรเรียนกำรสอนอยำ่งไรในหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. กระบวนกำรกลุ่ม          ........2. บูรณำกำร           ......3. เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั     
…..4. สอนแบบใหน้กัเรียนแกปั้ญหำโดยใชเ้หตุและผล   .......5. สอนตำมบทเรียนท่ีมีอยู ่    

4 ควำมตอ้งกำร เก่ียวกบัวิธีกำรประเมินผลในหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
…..1. ประเมินเป็นกลุ่ม                           ........2. ประเมินเป็นรำยบุคคล             
......3. ประเมินตำมช้ินงำนท่ีส่ง               ........4. ประเมินจำกแบบทดสอบ 
......5. ประเมินจำกกำรน ำเสนอ               ........6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคดิเห็น 
(ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม) 

 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบบัน้ี ใช้หลงัจำกท่ีได้ศึกษำหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 โดยให้นักเรียนท ำ
เคร่ืองหมำยถูก ( / ) ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของนกัเรียนเพียงช่องเดียว และค าตอบที่ได้ไม่มี
ผลกบัคะแนนการเรียนแต่อย่างใด แบบสอบถำมควำมคิดเห็นน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ควำมคิดเห็นหลงัจำกท่ีนกัเรียนไดศึ้กษำหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 15 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำนวน 1 ขอ้ 
 
 
 
 
            ผูว้ิจยั 
            นำงอมลวรรณ  มีจินดำ 
                       โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
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ตอนที ่1  ควำมคิดเห็นหลังจำกท่ีนักเรียนได้ศึกษำหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
 ส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 15 ขอ้ 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำยถูก ( / ) ลงในช่วงระดบัควำมคิดเห็นท่ีตรงกบัควำมคิดเห็น 
 ของนกัเรียนมำกท่ีสุด ระดบัควำมคิดเห็นมี 5 ระดบั ซ่ึงแต่ละตวัเลข แทนควำมหมำย 
 ดงัน้ี 
  5 หมำยถึง  มำกท่ีสุด 
  4 หมำยถึง  มำก 
  3 หมำยถึง  ปำนกลำง 
  2 หมำยถึง  นอ้ย 
  1 หมำยถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ข้อ ประเดน็ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้      
1 กำรน ำเสนอเน้ือหำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ 
     

2 ภำษำท่ีใชใ้นเร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ 

     

3 กำรจดัวำงองคป์ระกอบของบทเรียนไดอ้ยำ่งเหมำะสม      
4 ตวัอกัษรมีควำมชดัเจนและเหมำะสม      
5 ภำษำมือท่ีครูใชเ้หมำะสมกบับทเรียน      
6 ควำมถูกตอ้งของภำษำ      

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้      
7 นกัเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน      
8 นกัเรียนสำมำรถทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตวัเอง      
9 ส่ือมีกำรตอบสนองควำมตอ้งของนกัเรียน      
10 นกัเรียนพอใจต่อกำรตอบสนองท่ีรวดเร็วของส่ือ      
11 นกัเรียนรู้วธีิกำรแกปั้ญหำโดยใชเ้หตุและผล      
12 แบบฝึกหดัน่ำสนใจและติดตำม      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      
13 นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จำกกำรรู้ผลค ำตอบดว้ยตนเองไดท้นัที      
14 นกัเรียนปฏิบติัตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเ้หตุและผล 

ในกำรแกปั้ญหำไดใ้นชีวิตประจ ำวนั 
     

15 นกัเรียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง       
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ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

 

ตำรำงท่ี 26  แสดงจ ำนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภำษณ์ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ ำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ                                  ชำย       
                                            หญิง 

8 
4 

66.67 
33.33 

รวม 12 100.00 
2. อำย ุ                                 ต  ่ำกวำ่ 40  ปี 
                                             41 - 50 ปี 
                                             51 - 60 ปี 
                                             มำกกวำ่ 60 ปี 

4 
5 
2 
1 

33.33 
41.67 
16.67 
8.33 

รวม 12 100.00 
3. วฒิุกำรศึกษำสูงสุด           มธัยมศึกษำตอนปลำย 
                                             ปริญญำตรี 
                                             ปริญญำโท 

1 
6 
5 

8.33 
50.00 
41.67 

รวม 12 100.00 
4. ต ำแหน่งกำรท ำงำน         ผูบ้ริหำร (เช่ียวชำญ) 
                                            ผูบ้ริหำร (ช ำนำญกำรพิเศษ) 
                                            ศึกษำนิเทศก ์(ช ำนำญกำรพิเศษ) 
                                            ครูผูส้อน (ช ำนำญกำรพิเศษ) 
                                            ครูผูส้อน  
                                            สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

8.33 
8.33 

16.67 
16.67 
25.00 
25.00 

รวม 12 100.00 
5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  นอ้ยกวำ่ 10 ปี 
                                             11 – 20  ปี 
                                             20 ปีข้ึนไป 

5 
3 
4 

41.67 
25.00 
33.33 

รวม 12 100.00 
6. ประสบกำรณ์กำรอบรมเก่ียวกบัส่ือกำรเรียนกำรสอน (อบรมสัมมนำ  
    กำรพฒันำเก่ียวกบัส่ือกำรเรียนกำรสอน)         
                                             มี 
                                             ไม่มี 

 
 

12 
- 

 
 

100.00 
- 

รวม 12 100.00 
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ตำรำงท่ี 27 แสดงควำมตอ้งกำรใหมี้กำรสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำของผูต้อบแบบสมัภำษณ์ (n=12) 

รายการ จ านวนคน ร้อยละ 

ตอ้งกำรใหมี้กำรสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  
ในลกัษณะ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
เรียนคนเดียว          
มีภำพเคล่ือนไหว               
มีเสียงประกอบ 
เรียนในเวลำ           
เรียนนอกเวลำ                    
มีภำพประกอบ 
ใชภ้ำษำท่ีง่ำย 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 

รวม 100.00 
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ตำรำงท่ี 28 แสดงควำมตอ้งกำรดำ้นเน้ือหำของหลกัสูตรสถำนศึกษำของผูต้อบแบบสมัภำษณ์(n=12) 

รำยกำร จ ำนวนคน ร้อยละ 

หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีเน้ือหำเก่ียวกบั 
(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิต                   
ประเภทของระบบนิเวศ          
องคป์ระกอบของระบบนิเวศ          
ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
ระบบนิเวศป่ำชำยเลน                  
ระบบนิเวศป่ำไม ้
ระบบนิเวศชุมชนเมือง             
สภำวะแวดลอ้มทำงกำยภำพในระบบนิเวศ         
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ     
ดุลยภำพของระบบนิเวศ 
กำรหมุนเวียนของสำรในระบบนิเวศ       
ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
กำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต       
ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ 
กำรมีเหตุและผลตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
กำรใชชี้วิตอยำ่งพอเพียง 

 
 
 
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 

รวม 100.00 
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ตำรำงท่ี 29  แสดงควำมตอ้งกำรดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนของหลกัสูตรสถำนศึกษำของผูต้อบแบบสัมภำษณ์  
 (n=12) 
 

รำยกำร จ ำนวนคน ร้อยละ 

หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีกำรจดักำรเรียน
กำรสอนรูปแบบ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
กระบวนกำรกลุ่ม          
บูรณำกำร          
เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั     
สอนแบบใหน้กัเรียนแกปั้ญหำโดยใชเ้หตุและผล   
สอนตำมบทเรียนท่ีมีอยู ่

 
 
 
12 
12 
12 
12 
9 

 
 
 

21.10 
21.10 
21.10 
21.10 
15.80 

รวม 100.00 
 
ตำรำงท่ี 30  แสดงควำมตอ้งกำรดำ้นกำรวดัและประเมินผลของหลกัสูตรสถำนศึกษำของผูต้อบ         

แบบสัมภำษณ์ 
 

รำยกำร จ ำนวนคน ร้อยละ 
หลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ควรมีกำรจดักำรเรียน
กำรสอนรูปแบบ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
ประเมินเป็นกลุ่ม                 
ประเมินเป็นรำยบุคคล             
ประเมินตำมช้ินงำนท่ีส่ง             
ประเมินจำกแบบทดสอบ 

 
 
 
9 
12 
12 
12 

 
 
 

20.00 
26.70 
26.70 
26.70 

รวม 100.00 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
ส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 
 
 

                            
 
 

    

 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางอมลวรรณ  มีจินดา 
 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ซ่ึงคงมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 และครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ผูว้ิจยั 
หวงัว่าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน     
จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ พึ่งตนเองได ้เป็นคนดี และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและพอเพียง 

 

**    วสัิยทศัน์ (VISION) ** 
 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม   เป็นผู้น าด้าน
การใช้หลกัสูตรให้กบันักเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 

** พนัธกจิ (MISSION)** 
 

 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเ รียนการสอนให้ผู ้เ รียนมีคุณลักษณะท่ี               
พึงประสงค ์

 2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  
 3. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 4. พฒันาชุมชนแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษา 

 

** เป้าประสงค์ (GOALS) ** 
 

 1. ผู ้เ รียนมีความรู้และทักษะท่ีจ า เ ป็นตามหลักสูตร    สามารถคิดวิ เคราะห์                  
คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ รักการเรียนรู้  พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีทกัษะในการท างาน  
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพทางการศึกษา     
เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

 3. ครูมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอน  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 4. โรงเ รียนมี รูปแบบการบริหารจัดการอย่าง มี คุณภาพ  มีโครงสร้างและ                  
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  และมีองคก์รเครือข่าย   ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา 
 5. โรงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ในการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ  
 6. โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

** นโยบายของโรงเรียน ** 
 

 1.  พฒันาระบบการบริหาร เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ให้สามารถตอบสนอง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 
 2.  ส่งเสริมและสนบัสนุน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการจดักระบวนการเรียน
การสอนอยา่งเป็นระบบท่ีเนน้ผูเ้รียน เป็นส าคญั ยดึหลกัคุณธรรมน าความรู้ และพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทุกระดบัใหมี้คุณภาพตามศกัยภาพ 

 3.  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งตามนโยบาย
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.  พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลย ี              
มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

 5.  ส่งเสริมให้ผูเ้ รียน  และบุคลากรเป็นผู ้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ี            
พึงประสงค ์

 6.  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 7.  ส่งเสริมสุขภาพอนามยั การจดับรรยากาศดา้นส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

 8.  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการท างานเป็นทีมในโรงเรียน มีการนิเทศ 
ติดตามอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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** สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน ** 
 

 เป็นสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน 5 ประการท่ีผูเ้รียนพึงมี   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระ ไดแ้ก่  1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถใน    
การคิด  3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ                       
5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 

** คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ** 
 

 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ท่ีก าหนดไว ้เป็นคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิด  
แก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิตสาธารณะ 

 

** ค าอธิบายรายวชิา ** 
 

 ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ โครงสร้าง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ 
ระบบนิเวศ  ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ การสังเกต  การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีอยู่ใกลต้วั
ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ทดลอง  ปฏิบติัจริง  สรุป รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการใน
การคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์  และสามารถน าทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์  รักความเป็นไทย   ตระหนกัถึงความเป็นอยูต่ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   การวดัประเมินผลดว้ยวิธี
หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหา  ผูเ้รียน  และทกัษะกระบวนการท่ีตอ้งการวดั 
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** โครงสร้าง ** 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

ม.4 ม.5 ม.6 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน       
1. ภาษาไทย 3 1 3 1 3 1 

2. คณิตศาสตร์ 3  3  3  
3. วิทยาศาสตร์ 3  3  3  
4. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 3  3  3  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2  2  2  
6. ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 4 2 4 2 4 
8. ภาษาต่างประเทศ 2  2  2  

รวม 20 7 20 7 20 7 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       
- กิจกรรมแนะแนว 2  2  2  
- กิจกรรมนกัเรียน 
   (ลกูเสือ-เนตรนารี) 

-  -  -  

- ชุมนุม 1  1  1  
รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3  3  3  

รวม 23 7 23 7 23 7 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ ช่วงช้ันที ่4  
(ม.4-ม.6) 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/ภาคเรียน) เวลาเรียน(ชัว่โมง/ปี) 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้พืน้ฐาน 

            

1. ภาษาไทย 60 20 60 20 60 20 120 40 120 40 120 40 
2. คณิตศาสตร์ 60  60  60  120  120  120  
3. วทิยาศาสตร์ 60  60  60  120  120  120  
4. สังคมศึกษา 
 ศาสนาและ 
วฒันธรรม 

60  60  60  120  120  120  

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

40  40  40  80  80  80  

6. ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 
7. การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

40 80 40 80 40 80 80 160 80 160 80 160 

8. ภาษาต่าง 
ประเทศ 

40  40  40  80  80  80  

รวม 400 140 400 140 400 140 800 280 800 280 800 280 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 

            

- กิจกรรม 
แนะแนว 

40  40  40  80  80  80  

- กิจกรรม 
นกัเรียน(ลูกเสือ-
เนตรนารี) 

-  -  -  -  -  -  

- ชุมนุม 20  20  20  40  40  40  
รวมกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

60  60  60  120  120  120  

รวม 460 140 460 140 460 140 920 280 920 280 920 280 
รวมทั้งหมด 600 600 600 1,200 1,200 1,200 
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** มาตรฐานการเรียนรู้ ** 
 

สาระที ่2 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบั  
ส่ิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัของมาตรฐานที ่ว 2.1 
 

สาระการเรียนรู้รายภาค 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. การอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
2. การบอกความส าคญัของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศและดุลยภาพของระบบ
นิเวศ 

1. อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิต 
2. บอกความส าคญัของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ความหลากหลายของระบบนิเวศและ 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

  

 

แสดงสาระการเรียนรู้รายภาคและผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัของมาตรฐานที ่ว 2.2 
 

สาระการเรียนรู้รายภาค 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. การส ารวจ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ในระดบัทอ้งถ่ินระดบั ประเทศ  และ 
ระดบัโลก 
2. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา   
การวางแผน  และการลงมือปฏิบติั 
3. การร่วมกบัชุมชน  ป้องกนั  แกไ้ข
ปัญหา  เฝ้าระวงั  อนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

1. การส ารวจ  การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั
ทอ้งถ่ิน  ระดบั ประเทศ  และระดบัโลก 
2. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  การวางแผน  
และการลงมือปฏิบติั 
3. การร่วมกบัชุมชน  ป้องกนั  แกไ้ขปัญหา  
 เฝ้าระวงั  อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 1.  การเคล่ือนท่ีของสารผา่นเซลล ์

 2.  ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

 4.  ตารางธาตุและการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ 
 5.  สารและสมบติัของสาร 
 6.  ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบชนิดต่างๆ  
 7.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทาง การกระจดั เวลา อตัราเร็ว อตัราเร่ง 
 8.  การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
 9.  การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทต ์
                 10.  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
                 11.  การเคล่ือนท่ีแบบฮามอนิคอยา่งง่าย 
                 12.  สนามโนม้ถ่วง สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหลก็ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
1.  อธิบายเก่ียวกับกลไกการรักษาดุลยภาพของน ้ า อุณหภูมิ กรด เบส และแร่ธาตุ    

ต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
2.   อธิบายเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและการดูแลสุขภาพของตนเองและส่ิงมีชีวิต     

อ่ืน ๆ     
 3.  อธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ ระหวา่งการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้ม   

4.    บอกประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพและผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5.   อธิบายโครงสร้างอะตอม ชนิด และจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลกัษณ์ 

นิวเคลียร์ของธาตุ 
6.   ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัสมบติั สารประกอบ และเลขอะตอมของธาตุ 
7.  อธิบายหลกัการของกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีและยกตวัอยา่งการเปล่ียนแปลง 

แทนท่ีในทอ้งถ่ิน 
8.   อธิบายความส าคญัของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต    ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 
9.   น าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   ปัญหา สาเหตุของปัญหา และการป้องกนั

แกไ้ข อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน และของประเทศ 
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 10.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารในเร่ืองจุดเดือด จุดหลอมเหลว    และ
สถานะกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสารนั้น 
 11.  เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปท่ีพบในชีวิตประจ าวนั 
 12.  น าเสนอเก่ียวกบัสารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีจะมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

 13.  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการวดั เวลา ความเร็ว ความเร่ง ของ     
การเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

 14.  ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพเจคไ์ทล ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 15.  ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 16.  ตรวจสอบและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 17.  อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าพร้อมทั้งบอกประโยชน์    และอนัตรายท่ี

เกิดจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

** หลกัส าคญัในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ** 
 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้นับว่าเป็นหัวใจส าคญัของการเรียน  ผูส้อนควรใชเ้ทคนิค 
การจดัการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธี  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พฒันาผูเ้รียน
ทั้ งด้านพุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย  และด าเนินกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู ้เ รียนมี
ความส าคญัเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นวิธีการส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ท่ีพึงประสงคใ์นยคุขอ้มูลข่าวสาร ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งศึกษาความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนหลาย ๆ 
วิธีท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  นอกจากการเกร่ินน าเน้ือหาแลว้  ยงัมีการสร้างความสนใจให้แก่
นกัเรียนอีก  ซ่ึงมีวิธีการหลายอยา่ง  เช่น ใหดู้รูปภาพ สนทนาซกัถาม ตั้งค  าถาม  ถาม-ตอบ เล่นเกม  
ชมวีดีทศัน์ วิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง  ฯลฯ ผูส้อนตอ้งมีส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ มาเร้าความสนใจ
ของผูเ้รียน  พร้อมทั้งจะตอ้งป้อนค าถามใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิดวิเคราะห์ตามอยา่งมีเหตุผล  เพื่อกระตุน้
เขา้สู่บทเรียน  ค  าถามท่ีผูส้อนควรใชม้กัจะข้ึนตน้ดว้ยค าวา่  ท าไม  อยา่งไร  อะไร  เม่ือไร  ท่ีไหน 
 ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  เม่ือผูส้อนน าเข้าสู่บทเรียนแล้วผูส้อนจะต้องแจ้ง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เป็นการช้ีแนะให้ผูเ้รียนไดรู้้ทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ให้ชดัเจน  
ซ่ึงขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจดัว่าเป็นหัวใจส าคญั  ผูส้อนจะตอ้งเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้มา
เป็นอย่างดี  การออกแบบจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจะมีกระบวนการต่าง ๆ 
ด าเนินไปตามขั้นตอนของเทคนิคการสอนท่ีก าหนดไว ้ โดยค านึงถึงหลกัส าคญัคือ 1) เนน้ผูเ้รียน
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ใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ตามล าดบั ซ่ึงมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั 2) ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนั
ในกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้ 3) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั  
ตลอดจนร่วมกนัแกปั้ญหาและปฏิบติังานร่วมกนั 4) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดค้น้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง 5) จดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงใกลต้วัและจากสภาพแวดลอ้ม   เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรง  และผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 6) จดักิจกรรมท่ีผูเ้รียน
มีส่วนร่วมทางกาย  สติปัญญา  และอารมณ์  โดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน  ทั้ งด้าน
ความสามารถทางสติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ 7) เน้ือหาสาระของการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน 8) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อการคน้ควา้ความรู้ตาม  
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน และ 9) มีส่ือการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนโดยใหมี้
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัครอบครัว  ชุมชน  องคก์รต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกนัระหว่างผูส้อน  
ผูเ้รียน  และบุคคลภายนอกซ่ึงอยูใ่นสงัคมเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 
 ขั้นสรุป  เป็นการสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตั้ งแต่เร่ิมต้นจนจบแผนการจัด         
การเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบวา่บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
 

** ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ** 
 

 ส่ือการเรียนรู้เป็นส่วนส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ ตอ้งวางแผนว่าจะใช้ส่ือใด
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ส่ือบางประเภทสามารถผลิตไดเ้อง  แต่ส่ือ  
บางประเภทตอ้งไปจดัซ้ือจดัหามาใชป้ระกอบการสอน ส่ือการเรียนรู้จึงอาจจะมีทั้งส่ือวสัดุ  ส่ือ
เอกสาร  และส่ือบุคคล ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ วีดีทศัน์ สไลด ์CAI หุ่นจ าลอง รูปภาพ 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรียน บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ใบความรู้      
ใบงาน ข่าว หนังสือส าหรับคน้ควา้ ฯลฯ ถ้าเป็นส่ือบุคคลก็มกัจะเป็นผูท่ี้เชิญมาเป็นวิทยากร         
ให้ความรู้เฉพาะเร่ือง บุคคลตวัอย่าง ผูรู้้ หรือบุคคลท่ีผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนไปสัมภาษณ์       
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์   เป็นตน้ ส าหรับแหล่งการเรียนรู้นั้นมีความส าคญัต่อผูเ้รียนมาก
ผูส้อนควรจดัแหล่งการเรียนรู้ใหม้ากพอและน าผูเ้รียนไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ตรง 
 

** การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ** 
 

 การวดัผลและการประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั    
มีการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  มีรูปแบบ  
การวัดผลและประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบว่า  กระบวนการเรียนรู้ได้พัฒนาผูเ้รียนตาม
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จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  โดยมีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายส าคญั  
ดงันั้น  การประเมินผลจะตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการ  ดา้นทศันคติ    
ควรมีการวดัและประเมินตามสภาพจริง  โดยเน้นการวดัจากการปฏิบัติ  แฟ้มสะสมงานใน          
การประเมินผลนั้นสามารถประเมินไดท้ั้งในระหว่างด าเนินกิจกรรมและหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม
การเรียนการสอน  และประเมินสรุปรวม  ผูส้อนควรเตรียมการส าหรับการวดัผลและประเมินผล  
ซ่ึงอาจเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินผลหลากหลาย ให้ครอบคลุมจุดประสงค์       
การเรียนรู้  และมีการก าหนดวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน  เช่น  การทดสอบ ให้ครอบคลุม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และมีการก าหนดวิธีการประเมินให้ชดัเจน  เช่น  การทดสอบ  การบนัทึก
พฤติกรรม  การสมัภาษณ์  การส ารวจความคิดเห็น  การบนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  แฟ้มสะสมงาน  ฯลฯ   
 ในการประเมินผลโดยผู ้เรียนมีส่วนร่วมก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินและเกณฑ ์         
การประเมินดว้ยนั้น จะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม  ซ่ึงจะให้ความส าคญัและร่วมมือ      
ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง และถา้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรวมในการประเมินตนเองดว้ย
จะท าใหผู้เ้รียนไดท้ราบจุดบกพร่องของตนเองเพื่อจะไดพ้ฒันาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองว่าจะสามารถวดัผลและประเมินผลได้โดย     
วิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนว  Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 24 ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบั   
ส่ิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  
  
2. ความคดิรวบยอดหลกั  (Core Concept) 
 2.1  สาระหลกั 

  2.1.1  ระบบนิเวศ 
   2.1.1.1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
   2.1.1.2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 
   2.1.1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
   2.1.1.4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

   2.1.1.5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
  2.1.2  ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
   2.1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.1.2.2 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.1.2.3 การใชป้ระโยชนแ์ละปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2  ทกัษะ/กระบวนการ  
  2.2.1  กระบวนการกลุ่ม 
  2.2.2  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2.3  ความมีเหตุมีผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
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 2.3 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
  2.3.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  2.3.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  2.3.3 มีวินยั 
  2.3.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  2.3.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  2.3.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
  2.3.7 รักความเป็นไทย 
  2.3.8 มีจิตสาธารณะ 
 

3.  ความเขา้ใจท่ีคงทนมีเหตุและมีผล 
 3.1 ระบบนิเวศ 
 3.2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
 

** การวัดและประเมินผล ** 
เป้าหมาย 
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน/
ร่องรอย/หลกัฐาน 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ความเข้าใจที่คงทน 
มีเหตุ มีผล 
- ความรู้ 
1. ระบบนิเวศ 
2. ระบบนิเวศแบบ
ยัง่ยนื  

 
 
ใบงานท่ี 1-13 
ใบงานท่ี 14-21 
 

 
ตรวจใบงานท่ี 
1-21 

 
ใบงานท่ี 1-13 
ใบงานท่ี 14-21 

 
ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ 50 

ทักษะกระบวนการ 
- กระบวนการกลุ่ม 
 
 
- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
- แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่ม 
 
- แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการ 

 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
- สังเกต
พฤติกรรมดา้น
ทกัษะกระบวน  

 
- แบบประเมิน
ทกัษะกระบวน 
การกลุ่ม 
- แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป
ผา่นเกณฑ ์
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เป้าหมายการเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน/
ร่องรอย/หลกัฐาน 

วธีิการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

 ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การทางวิทยา 
ศาสตร์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

คุณลกัษณะ 
ที่พงึประสงค์ 
- รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์
- ซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวินยั 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยูอ่ยา่งพอเพียง 
- มุ่งมัน่ใน 
การท างาน 
- รักความเป็นไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานของนกัเรียน
รายบุคคล 

 
 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานของ
นกัเรียน
รายบุคคล 

 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานของ
นกัเรียน
รายบุคคล 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป
ผา่นเกณฑ ์

ทกัษะการเรียนรู้
เฉพาะวิชา 
- กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
 
- แบบประเมิน
ความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
- สังเกต
พฤติกรรมดา้น
ทกัษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
-แบบประเมิน
ความสามารถ
ดา้นทกัษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป
ผา่นเกณฑ ์
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เป้าหมายการเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน/
ร่องรอย/หลกัฐาน 

วธีิการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ทกัษะการเรียนรู้ร่วม
วชิา  - ทกัษะ 
การเขียน 
 
 
- ทกัษะการรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

 
- แบบประเมินผล
งานดา้นทกัษะ 
การเขียน 
 
- แบบประเมินผล
งานดา้นการรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

 
- ประเมินผลงาน
ดา้นทกัษะ 
การเขียน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
การรายงาน 
หนา้ชั้นเรียน 

 
- แบบประเมิน 
ผลงานดา้น
ทกัษะการเขียน 
- แบบประเมิน 
ผลงานดา้น 
การรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
ไดร้ะดบั
คุณภาพ 
2 ข้ึนไป
ผา่นเกณฑ ์
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่1 ระบบนิเวศ 
หน่วยย่อยที ่1 เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.1  

เวลาที่ใช้ จ านวน 6 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

1. สาระส าคญั 
 ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดยอ่มตอ้งมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั อาจเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบของ
การอยู่รวมกนั อาจเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวหรือต่างชนิดกนั ในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆกนั ท าให้เกิดความ
หลากหลายในสังคมของส่ิงมีชีวิตและเกิดการหมุนเวียนของสารท่ีส าคญัต่างๆ มีการถ่ายทอด
พลังงานเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ได้ ในบางคร้ังอาจมีส่ิงมีชีวิตท าการเปล่ียนแปลงสภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ จนไม่อาจคงสภาพเดิมไวไ้ด ้ดงันั้นการด ารงชีวิตตามธรรมชาติจะพบว่า        
มีส่ิงท่ีมีชีวิตหลายชนิดอาศยัอยูร่่วมกนั   ท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูท่ี่เหมาะสมกบัส่ิงมีชีวิตนั้นๆ  
 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    2.1 สังเกตสภาพแวดล้อม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันใน
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
    2.2 อธิบายความส าคญัของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ และ    
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
    2.3 สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ี
ของส่ิงมีชีวิตได ้
    2.4 สืบคน้ขอ้มูล และน าเสนอเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการอยูร่อดของ
ส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
 

    3. สาระการเรียนรู้ 
 แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศ องคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศ ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม ้
 

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
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ชัว่โมงท่ี 1 
  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลักสูตรสถานศึกษา          
เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 ชัว่โมงท่ี 2 
   4.1   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.  บอกจุดประสงคท่ี์ตอ้งให้ผูเ้รียน เรียนหลกัสูตรสถานศึกษา โดยบางคาบจะมีการใช้
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง เพื่อการเกบ็ขอ้มูลส าหรับการน ามาประเมินผลไดส้ะดวกและชดัเจน 
  2.    ผู ้สอนแนะน าวิธีใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้เรียนรู้ เ ร่ืองส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   4.2   ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 

1. ผูส้อนแนะน าให้ผูเ้รียนศึกษาส่ือของหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

2. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองแหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิต (Community Habitat) ให ้
ผูเ้รียนศึกษา 

3. ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอยา่งแหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิตอยา่งมี 
เหตุและผล โดยมีผูส้อนคอยใหค้  าแนะน าช้ีแจงขอ้สงสยั 

4. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 1 ใหผู้เ้รียนตอบค าถามและส่งตวัแทนมาน าเสนอความคิดรวบยอด
หรือผงัมโนทศัน์จากใบความรู้ท่ี 1 แลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบทา้ยเร่ือง ท่ีผูส้อนแจกให้ 

5. ผูส้อนใหผู้เ้รียนทบทวนศึกษาเร่ือง แหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิต (Community Habitat)  
ดว้ยความละเอียดรอบคอบ จากส่ือ โดยน าไปศึกษานอกเวลาจากซีดีส่ือท่ีครูแจกให ้  
ชัว่โมงท่ี 3 และ 4 

6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียนโชวผ์ลงานท่ีบอร์ดและส่งสมุด        
7. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกันตรวจค าตอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน          

ในใบงานท่ี 1  
8.  ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค าตอบและประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน (นอกเวลา) 
9. ผู ้สอนเตรียมอุปกรณ์การทดลองคือ บิกเกอร์ เทอร์มอมิเตอร์ กระดาษลิตมัส            

แผน่กระเบ้ือง ท่ีชอ้นลูกน ้า แวน่ขยาย กลอ้งจุลทรรศน์ หลอดหยด และเชือก 1 เส้น แจกใหก้บันกัเรียน
แต่ละกลุ่ม (นอกเวลา) 
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10. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 2 ให้ผู ้เรียนส ารวจระบบนิเวศในโรงเรียน  ขณะท่ีผูเ้รียน              
ท าการส ารวจนั้นผูส้อนจะตอ้งสังเกตการณ์และสังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีเหตุและผล 

11. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ ใหน้กัเรียนศึกษา 
12. ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษาเร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ จากส่ือ อยา่งละเอียด

และรอบคอบแลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัทา้ยเร่ืองท่ีผูส้อนแจกให้ 
ชัว่โมงท่ี 5 

13. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 3 ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามใบงาน   
14. ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง องคป์ระกอบของระบบนิเวศ 
15. ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ จากส่ือ แลว้ให้สรุป       

โดยใชเ้หตุและผลวา่ระบบนิเวศท่ีส ารวจนั้นมีองคป์ระกอบเช่นไร บอกไดว้่าส่ิงใด มีชีวิตและส่ิงใด
ไม่มีชีวิตและจะไดผ้งัมโนทศัน์แลว้ส่งผูส้อนเป็นรายบุคคลซ่ึงผูเ้รียนอาจไดผ้งัมโนทศัน์ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

องคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศ 

องคป์ระกอบ 

ท่ีไม่มีชีวติ 
องคป์ระกอบ 

ท่ีมีชีวติ 

สารประกอบ
อินทรีย ์อนินทรี

pN 

สภาพแวดลอ้ม 

ทางกายภาพ 

ผูบ้ริโภคพืช 

ผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภคซากอินทรีย ์ผูบ้ริโภคสตัว ์

ผูบ้ริโภคทั้งพืชและสตัว ์

ผูย้อ่ยสลาย 
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16. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค าตอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ 
ตรวจใบงานท่ี 2 และ3 

17. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค าตอบและประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน (นอกเวลา) 
18. ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน 
19.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษาเร่ือง ระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน จากส่ือ แลว้สรุปโดยใช้

เหตุและผลว่าระบบนิเวศในท้องถ่ินนั้ นมีรูปแบบเช่นไร มีความสัมพนัธ์กันอย่างไรระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตอย่างมีเหตุและผล ท าแบบฝึกหัดทา้ยเร่ือง และวาดผงัมโนทศัน์แลว้ส่ง
ผูส้อนเป็นรายบุคคลดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 4 เร่ืองระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ใหผู้เ้รียนท า เสร็จแลว้ส่งผูส้อน 
เป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศ อยา่งมีเหตุและผล 

21. ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม ้
และระบบนิเวศชุมชนเมือง 

4.3   ขั้นสรุป 
22. ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไมแ้ละระบบนิเวศ 

ชุมชนเมือง จากส่ือ และท าแบบฝึกทา้ยเร่ืองท่ีครูแจกให้ เป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกแนวความคิด
ในการรักษาระบบนิเวศ  หาขอ้สรุปและน าไปตอบค าถามอยา่งมีเหตุและผล ในใบงานท่ี 5 และ   
เม่ือศึกษาใบงานน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดไดด้งัน้ี  

 
 

ระบบนิเวศ 
ในทอ้งถ่ิน 

ระบบนิเวศ 
แหล่งน ้าจืด 

ระบบนิเวศ 
ในทะเล 

แม่น ้า 
ระบบนิเวศ
หาดทราย 

ระบบนิเวศ
ใตท้ะเล 

ระบบนิเวศ
หาดหิน 

น ้าตก 

คลอง 
ทะเลสาบ 
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23. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 5 เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไมแ้ละระบบนิเวศ 
ชุมชนเมือง  

24. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค าตอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน     
ใบงานท่ี 4 และ 5  

25. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค าตอบและประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน (นอกเวลา) 
ชัว่โมงท่ี 6 

26. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ  
 

 5. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
   5.1   ใบความรู้ท่ี 1 – 5  
   5.2   ใบงานท่ี 1 – 5  
   5.3   แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
   5.4   แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
   5.5   ส่ือหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 6. การวัดและประเมินผล 
  6.1) วิธีการวดัและประเมินผล 
   6.1.1 ตรวจใบงานท่ี 1 - 5 
   6.1.2 สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
   6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1.5    สังเกตพฤติกรรมการท างานของผูเ้รียนรายบุคคล 
   6.1.6    สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 

ระบบนิเวศ 
ป่าชายเลน 

พืชในป่าชายเลน สตัวใ์นป่าชายเลน 
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   6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2) เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1 ใบงานท่ี 1 - 5 
   6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
   6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
   6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบทดสอบ 
  6.3) เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงานท่ี 1 – 5 ผา่นเกณฑร้์อยละ 50  
   6.3.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รายละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5 แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
 

 7. การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1) ความพอประมาณ 
   7.1.1. นักเรียนรู้จักแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม แหล่งท่ีอยู ่     
ท่ีเป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน 
   7.1.2. นกัเรียนรู้จกัประเภทของระบบนิเวศคือ ระบบนิเวศธรรมชาติ และระบบ
นิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
   7.1.3.  นักเรียนรู้จกัองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมีโครงสร้างท่ี
คลา้ยคลึงกนั ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิตและองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 
   7.1.4.    นกัเรียนรู้จกัและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้า่
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเลได ้
   7.1.5.     นัก เ รียน รู้จักและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศป่าชาย เลน                   
ซ่ึงประกอบดว้ยพืชและสตัวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง 
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  7.2) ความมีเหตุมีผล 
   7.2.1. นักเรียนรู้จักและเขา้ใจแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม 
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน 
   7.2.2. นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจประเภทของระบบนิเวศ ว่ามี ระบบนิเวศธรรมชาติ 
และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
   7.2.3.  นักเรียนรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้างท่ีคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 
   7.2.4.    นกัเรียนรู้จกั เขา้ใจและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและ
บอกไดว้่าระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจดักระจายทัว่ไปในประเทศไทยทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและท่ี
เป็นธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล 
   7.2.5.    นักเรียนรู้จัก เข้าใจและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศป่าชายเลน         
ซ่ึงประกอบดว้ยพืชและสตัวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง 
  7.3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   7.3.1.  นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของแหล่งท่ีอยูซ่ึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็น
น ้าเคม็   แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน 
   7.3.2. นักเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของประเภทของระบบนิเวศทั้งระบบ
นิเวศธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
   7.3.3. นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าองคป์ระกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกัน ว่าประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 

 7.3.4.   นักเรียน เขา้ใจและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้่า
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล 
   7.3.5.    นัก เ รียนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึง
ประกอบดว้ยพืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง 
  7.4) เง่ือนไขความรู้ 
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   7.4.1. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม   
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน 
   7.4.2. นักเรียนมีความรู้เ ก่ียวกับประเภทของระบบนิเวศ   ทั้ งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
   7.4.3. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบ       
มีโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั และประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตท่ีจะตอ้งอยูร่่วมกนัและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

 7.4.4.    นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้่าระบบนิเวศ
แหล่งน ้ าจืดมีกระจดักระจายทัว่ไปในประเทศไทยทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและท่ีเป็นธรรมชาติ   และ
ระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล   ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
   7.4.5.    นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึงประกอบดว้ยพืชและ
สตัวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร   และระบบนิเวศชุมชนเมือง 
  7.5) เง่ือนไขคุณธรรม 
   7.5.1.  นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบัแหล่งท่ีอยูซ่ึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้ าเคม็   
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้ าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และความ
อนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไปนานๆ 
   7.5.2. นักเรียนตระหนักเก่ียวกับประเภทของระบบนิเวศ   ทั้ งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  
   7.5.3. นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกบัองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละ
ระบบ   มีโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั และประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มี
ชีวิตและองคป์ระกอบท่ีมีชีวิตท่ีจะตอ้งอยูร่่วมกนัและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

 7.5.4.    นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกับระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกได้ว่า
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล   ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนัและอนุรักษไ์ด ้
   7.5.5.    นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกบัระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึงประกอบดว้ย
พืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบนิเวศชุมชน
เมือง ซ่ึงตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่
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 8. ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1) ความพอประมาณ 
   8.1.1. นักเรียนรู้จักแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม แหล่งท่ีอยู ่     
ท่ีเป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดินร้อยละ 80 
   8.1.2. นกัเรียนรู้จกัประเภทของระบบนิเวศคือ ระบบนิเวศธรรมชาติ และระบบ
นิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนร้อยละ 80 
   8.1.3.  นักเรียนรู้จกัองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมีโครงสร้างท่ี
คลา้ยคลึงกนั ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิตและองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต
ร้อยละ 80 
   8.1.4.    นกัเรียนรู้จกัและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้า่
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเลไดร้้อยละ 80 
   8.1.5.    นักเรียนรู้จักและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึง
ประกอบดว้ยพืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมือง ไดร้้อยละ 80 
  8.2) ความมีเหตุมีผล 
   8.2.1. นักเรียนรู้จักและเขา้ใจแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม 
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดินไดร้้อยละ 80 
   8.2.2. นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจประเภทของระบบนิเวศ ว่ามี ระบบนิเวศธรรมชาติ 
และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดร้้อยละ 80 
   8.2.3.  นักเรียนรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้างท่ีคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตไดร้้อยละ 80 
   8.2.4.    นกัเรียนรู้จกั เขา้ใจและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและ
บอกไดว้่าระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจดักระจายทัว่ไปในประเทศไทยทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและท่ี
เป็นธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเลไดร้้อยละ 80 
   8.2.5.    นักเรียนรู้จัก เข้าใจและส ารวจโครงสร้างของระบบนิเวศป่าชายเลน         
ซ่ึงประกอบดว้ยพืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมืองไดร้้อยละ 80 
  8.3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
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   8.3.1.  นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของแหล่งท่ีอยูซ่ึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็น
น ้าเคม็   แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดินไดร้้อยละ 80 
   8.3.2. นกัเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของประเภทของระบบนิเวศ  ทั้งระบบ
นิเวศธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดร้้อยละ 80 
   8.3.3. นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าองคป์ระกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบมี
โครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกัน ว่าประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตไดร้้อยละ 80 

 8.3.4.    นักเรียน เขา้ใจและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้่า
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเลไดร้้อยละ 80 
   8.3.5.    นักเ รียนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึง
ประกอบดว้ยพืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบ
นิเวศชุมชนเมืองไดร้้อยละ 80 
  8.4) เง่ือนไขความรู้ 
   8.4.1. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยู่ท่ีเป็นน ้ าเค็ม   
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดินไดร้้อยละ 80 
   8.4.2. นักเรียนมีความรู้เ ก่ียวกับประเภทของระบบนิเวศ   ทั้ งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดร้้อยละ 80 
   8.4.3. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละระบบ       
มีโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั และประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตท่ีจะตอ้งอยูร่่วมกนัและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัไดร้้อยละ 80 

 8.4.4.    นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกไดว้่าระบบนิเวศ
แหล่งน ้ าจืดมีกระจดักระจายทัว่ไปในประเทศไทยทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและท่ีเป็นธรรมชาติ   และ
ระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล   ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัได้
ร้อยละ 80 
   8.4.5.    นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึงประกอบดว้ยพืชและ
สัตว์ในป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบนิเวศชุมชนเมือง           
ไดร้้อยละ 80 
  8.5) เง่ือนไขคุณธรรม 
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   8.5.1. นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบัแหล่งท่ีอยูซ่ึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้ าเคม็   
แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้ าจืด และแหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และความ
อนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไปนานๆไดร้้อยละ 80 
   8.5.2. นักเรียนตระหนักเก่ียวกับประเภทของระบบนิเวศ   ทั้ งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดร้้อยละ 80 
   8.5.3. นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกบัองค์ประกอบของระบบนิเวศว่าแต่ละ
ระบบ   มีโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั และประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มี
ชีวิตและองคป์ระกอบท่ีมีชีวิตท่ีจะตอ้งอยูร่่วมกนัและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัไดร้้อยละ 80 

 8.5.4.    นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกับระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและบอกได้ว่า
ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืดมีกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศไทยทั้ งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและท่ีเป็น
ธรรมชาติ   และระบบนิเวศในทะเลทั้งบริเวณหาดทรายและใตท้ะเล   ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนัและอนุรักษไ์ดร้้อยละ 80 
   8.5.5.    นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกบัระบบนิเวศป่าชายเลน ซ่ึงประกอบดว้ย
พืชและสัตวใ์นป่าชายเลน   ระบบนิเวศป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร   และระบบนิเวศชุมชน
เมือง ซ่ึงตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่  ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือผงั
มโนทศัน์ 

วิธีการน าเสนอ การยอมรับ
ผลงาน 

การน าไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใชใ้น
การ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่มเติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วามร่วมมือ การมีเหตุมีผล มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

1. นิเวศวิทยา หมายถึง ขอ้ใด 
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
ข. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น 
ค. การศึกษาดา้นการปรับตวัในดา้นต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต 
ง. การศึกษาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของส่ิงมีชีวิต 

2. การท่ีนกเคา้แมวออกหาอาหารเฉพาะเวลากลางคืนนั้นเป็นเพราะปัจจยัใด 
ก. ปัจจยัจากอุณหภูมิ    
ข. ปัจจยัจากแสงสวา่ง 
ค. ปัจจยัจากจ านวนอาหาร 
ง. ปัจจยัจากผูล่้า 

3. ขอ้ใดท่ีไม่ใช่การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ก. ตัก๊แตนมีสีเขียวคลา้ยกบัใบไม ้
ข. สุนขัระบายความร้อนจากร่างกายดว้ยการหอบ 
ค. ตน้ตะบองเพชรลดรูปใบไปเป็นหนาม 
ง. ก้ิงก่ามีสีคลา้ยก่ิงไมท่ี้มนัอาศยัอยู ่

4. การท่ีตัก๊แตนมีสีเหมือนกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมนัอาศยัอยูเ่พื่อประโยชน์อะไร 
ก. การหาอาหารจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมนัอาศยัอยู ่
ข. จบัแมลงอ่ืนๆ กินเป็นอาหาร 
ค. พลางตวัไม่ใหศ้ตัรูเห็น 
ง. การด ารงชีวิตแบบการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนักบัส่ิงแวดลอ้ม 

5. ความเก่ียวพนัของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท าใหเ้กิดอะไร 
ก. การหมุนเวียนแลกเปล่ียนของสสารและพลงังานเป็นวงจรวฎัจกัร 
ข. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ค. การกระทบกระเทือนซ่ึงกนัและกนั 
ง. การถ่ายทอดพลงังาน 
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6. พืชอาศยัพื้นดินเพื่อหยัง่รากยดึล าตน้ไวแ้ต่ยงัไดป้ระโยชน์จากดินคือขอ้ใด 
ก. เป็นแหล่งแร่ธาตุ 
ข. เป็นแหล่งน ้าใตดิ้น 
ค. เป็นแหล่งท่ีอยูข่องไสเ้ดือนท าใหดิ้นร่วนซุย 
ง. เป็นแหล่งอาศยัของสตัวอ่ื์นซ่ึงมีประโยชน์ต่อพืช 

7. สมดุลธรรมชาติ หมายถึงอะไร 
ก. ธรรมชาติควบคุมทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ข. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศไม่เปล่ียนแปลงเลย 
ค. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ง. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก 

8. คนจดัเป็นส่ิงมีชีวิตประเภทใด 
ก. ผูบ้ริโภคพืช           
ข. ผูบ้ริโภคสัตว ์
ค. ผูบ้ริโภครวม 
ง. ผูผ้ลิต 

9. พลงังานขณะท่ีส่ิงมีชีวิตก าลงักระท ากิจกรรมต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน จะมีพลงังานแฝงอยู่ใน
โมเลกุลของอาหารในรูปใด 
ก. พลงังานศกัย ์       
ข. พลงังานกล  
ค. พลงังานจลน์        
ง. พลงังานเคมี 

10. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ตามขอ้ใด 
ก. พืช สัตว ์แมลง 
ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลาย 
ค. ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลายและแมลง 
ง. ผูบ้ริโภคอนัดบั 1 อนัดบั 2 และอนัดบั 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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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ 
หน่วยย่อยที่ 2 เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.1  

เวลาทีใ่ช้ จ านวน 3 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  องค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละระบบนิเวศก็มีความสัมพนัธ์กนั คือ ส่ิงมีชีวิตจะมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงไม่มีชีวิตซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คือ แสงสว่าง อุณหภูมิ กระแสลม 
กระแสน ้ า ความช้ืน แร่ธาตุ ความเค็ม ความเป็นกรด – เบสของดินและน ้ า เหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพล    
ต่อชนิด การกระจาย ปริมาณ และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกระบบนิเวศนัน่เอง  
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้อม  ความสัมพัน ธ์ของ ส่ิ ง มี ชีวิ ต ท่ีอยู่ ร่ วมกันใน
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
  2.2 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ และ        
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
  2.3  สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตได ้
  2.4  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
 3.  สาระการเรียนรู้ 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิต ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ 
กระแสลม กระแสน ้า แร่ธาตุ ความช้ืน ความเป็นกรด – เบสของดินและน ้า ความเคม็ 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
ช่ัวโมงที ่1 
  4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนน าภาพพืช สัตว์ และส่ิงแวดล้อม มาเล่นเป็นเกม ลักษณะเป็นเกม       
เปิดภาพให้ผูเ้รียนทายว่าเป็นภาพอะไร โดยเปิดไดที้ละใบ  และอภิปรายร่วมกนัตามรูปท่ีเห็นถึง 
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การอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ตามแหล่งท่ีอยู่ว่าสภาพแวดลอ้มใดท่ีช่วยในการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

พดูคุยกบันกัเรียนในเร่ืองสภาพแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มน้ี 
  4.2 ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 

   1.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน  
   2.   ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ   
และจดัเป็นองคค์วามรู้คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะแวดลอ้มทาง
กายภาพในระบบนิเวศ 

แสงสวา่ง 

อุณหภูมิ ความช้ืนหรือน ้า 

ความเป็นกรด-เบส
ของดินและน ้า 

อากาศ 

กระแสน ้าและลม 

ความเคม็ของดิน
และน ้า 
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   3.  ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอย่างสภาวะแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีช่วยในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอยา่งมีเหตุและผล 
   4.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษาเร่ือง สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบ
นิเวศ จากส่ือ 
   5.  ผูส้อนแจกใบงานท่ี 6 เร่ือง อิทธิพลของแสงต่อพืชและสัตว ์ให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัการทดลองโดยใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหาต่างๆ ใหเ้สร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์แลว้น ามา
อภิปรายโดยส่งตวัแทนมาน าเสนอส่วนผลการทดลองท่ีท านั้น 
ช่ัวโมงที ่2 

  4.2 ขั้นสรุป 
   6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจดัองคค์วามรู้เพื่อน าเสนอหนา้ชั้นเรียนและโชวผ์ลงาน
จากใบความรู้ท่ีไดรั้บและส่งสมุด 

   7. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค าตอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนในใบความรู้ท่ี 6 

   8. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค าตอบและประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน  
ช่ัวโมงที ่3 

   9. น าเสนอหนา้ชั้นตามใบงานท่ี 6 เม่ือทดลองแลว้เสร็จ 2 สัปดาห์ 
       10. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ  

 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1. ใบความรู้ท่ี 6 
  5.2. ใบงานท่ี 6  
  5.3. แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4. แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
  5.5. ส่ือหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   6.1.1 ตรวจใบงานท่ี 6 
   6.1.2 สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
   6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการท างานของผูเ้รียนรายบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
   6.1.7 ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1 ใบงานท่ี 6 
   6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
   6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
   6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงานท่ี 6  ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50  
   6.3.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รายละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5 แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ความพอประมาณ 
   7.1.1 นักเรียนรู้จกัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศว่าไม่สามารถ    
อยูไ่ดอ้ยา่งโดดเดียวจ าเป็นตอ้งอาศยัระบบนิเวศอ่ืน ๆ ช่วย และมีความสัมพนัธ์กนัทั้งส่ิงมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต เช่น ส่ิงมีชีวิตตอ้งการส่ิงไม่มีชีวิตคือ แสงแดด อุณหภูมิ ความช้ืน อากาศ น ้า ลม ฯลฯ         
  7.2 ความมีเหตุมีผล 
   7.2.1 นักเรียนรู้จกัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ ซ่ึง
แบ่งเป็น ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 
  7.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   7.3.1 นักเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนั
และตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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  7.4 เง่ือนไขความรู้ 
   นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัและตอ้งพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะต่าง ๆ 
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบั ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัซ่ึงสามารถ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ความพอประมาณ 
   8.1.1 นักเรียนรู้จักสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ ซ่ึงแบ่งเป็น 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ร้อยละ 80 
   8.1.2 นักเรียนรู้จกัและส ารวจโครงสร้างของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั ไดร้้อยละ 80 
  8.2 ความมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ ร้อยละ 80 
  8.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นักเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนั   ไดร้้อยละ 80 
  8.4 เง่ือนไขความรู้ 
   นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศได ้        
ร้อยละ 80 
  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นักเรียนมีตระหนักเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนัทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ไดร้้อยละ 80   
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือ 

ผงัมโนทศัน์ 

วิธีการน าเสนอ การยอมรับ
ผลงาน 

การน าไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใชใ้น
การ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่ม
เติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วามร่วมมือ การมีเหตุมีผล มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

1. การท่ีนกนางแอ่นอพยพมาจากประเทศอ่ืนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
 ก. สภาพอาหารไม่เหมาะสม 
 ข. สภาพอุณหภูมิไม่เหมาะสม 
 ค. สภาพการสืบพนัธ์ุไม่เหมาะสม 
 ง. สภาพอากาศไม่เหมาะสม 

2. แหล่งพลงังานของโลกท่ีส าคญัมาจากอะไร 
 ก. พลงังานน ้าตก 
 ข. พลงังานน ้ามนั 
 ค.พลงังานจากแสงอาทิตย ์
 ง. พลงังานจากแก๊ส 

3. อะไรท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัทางกายภาพ 
 ก. นกนางแอ่นอพยพจากประเทศจีนมาอยูใ่นประเทศไทยในเดือนกนัยายน 
 ข. นกเคา้แมวออกหากินในเวลากลางคืน 
 ค. พืชสงัเคราะห์ดว้ยแสงไดดี้ในขณะท่ีมีแสงสวา่ง 
 ง. กบจบัแมลงกินเป็นเหยือ่ 

4. ปัจจยัทางชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิคือขอ้ใด 
 ก. นกเคา้แมวออกหากินในเวลากลางคืน 
 ข. คา้งคาวออกหากินในเวลากลางคืน 
 ค. ห่ิงหอ้ยออกหากินในเวลากลางคืน 
 ง. สตัวท์ะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน 

5. ขอ้ใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ 
 ก. ปริมาณน ้าในดิน 
 ข. ความช้ืนในบรรยากาศ 
 ค. ปริมาณออกซิเจนในอากาศ 
 ง. ปริมาณฝน 
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6. ลกัษณะใดท่ีเหมาะสมกบัสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นทุ่งหญา้ 
 ก. มีเทา้แบนบาง 
 ข. มีขาแขง็แรงวอ่งไว 
 ค. ล าตวัมีเกลด็คอยาว 
 ง. ล าตวัมีเมือกล่ืน หายใจทางผวิหนงัได ้

7. พวกท่ีกินซากส่ิงมีชีวติไดแ้ก่ส่ิงมีชีวิตประเภทใด 
 ก. แร้ง ไส้เดือน        
 ข. ปลิงน ้ าจืด เหา 
 ค. กระต่าย แมว 
 ง. เสือ สิงโต 

8. ส่ิงมีชีวติท่ีสลายซากพืช ซากสตัวใ์หเ้ป็นสารอนินทรีคือขอ้ใด 
 ก. แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 
 ข. แบคทีเรีย พวกสตัวเ์ซลลเ์ดียว 
 ค. แบคทีเรีย เห็ด รา 
 ง. ราและสาหร่ายทัว่ไป 

9. ในสระน ้าแห่งหน่ึงเป็นสระแบบธรรมชาติมีส่ิงมีชีวติต่างๆ  อยูร่่วมกนั พืชน ้ ามีหนา้ท่ีอะไร 
   ในสระน้ี 

 ก. ใหอ้อกซิเจน 
 ข. ใหค้าร์บอนไดออกไซด ์
 ค. เป็นอาหารของสตัวน์ ้ า 
 ง. หมุนเวียนสาร 

10. ประชากร (Population) ตามความหมายของนกัชีววิทยาคือขอ้ใด 
 ก. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในท่ีแห่งเดียวกนั 
 ข. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในท่ีเดียวกนัและเวลาเดียวกนั 
 ค. กลุ่มหรือจ านวนส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัท่ีอยูใ่นท่ีแห่งเดียวกนัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 ง. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัในท่ีต่างๆในเวลาใดเวลาหน่ึง 
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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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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ 
หน่วยย่อยที่ 3 เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.1  

เวลาทีใ่ช้ จ านวน  2 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดยอ่มตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั อาจเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบ
ของการอยู่รวมกนั อาจเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวหรือต่างชนิดกนั ในแหล่งท่ีอยู่ต่าง ๆ กนั ท าให้เกิด
ความหลากหลายในสังคมของส่ิงมีชีวิตและเกิดการหมุนเวียนของสารท่ีส าคญัต่าง ๆ มีการถ่ายทอด
พลงังานเพื่อการด ารงชีวิตอยูไ่ด ้ในบางคร้ังอาจมีส่ิงมีชีวิตท าการเปล่ียนแปลงสภาพของส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีอาศยัอยู่ จนไม่อาจคงสภาพเดิมไวไ้ด ้ดงันั้นการด ารงชีวิตตามธรรมชาติจะพบว่า มีส่ิงท่ีมีชีวิต
หลายชนิดอาศยัอยูร่่วมกนัท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูท่ี่เหมาะสมกบัส่ิงมีชีวิตนั้น ๆ  
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้อม  ความสัมพัน ธ์ของ ส่ิ ง มี ชี วิ ต ท่ีอยู่ ร่ วมกันใน
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
  2.2 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต   ระบบนิเวศ และ        
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
  2.3  สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตได ้
  2.4  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
   3.   สาระการเรียนรู้ 
  3.1  กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
  3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตแบบต่างๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ 
 4.    กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
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ช่ัวโมงที ่1 
  4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนพูดคุยเก่ียวกับส่ิงท่ีเรียนมาในชั่วโมงท่ีแล้ว และอภิปรายร่วมกันถึง
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ตามแหล่งท่ีอยู่ว่ามีแห่งใดบา้ง ระบบนิเวศท่ีเห็นนั้นเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตใดและ                      
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  
  4.2 ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 

   1. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 3 – 5 คน  
   2. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ใหผู้เ้รียนศึกษา  

   3. ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอยา่งของกลุ่มส่ิงมีชีวิตอยา่งมี
เหตุและผลหรืออาจเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ใหค้รูดูดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตแบบต่าง ๆ ท่ี 
อาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาโดยใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหาต่าง ๆ แลว้สรุป
ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่ิงมีชีวติ 
ในระบบนิเวศ 

ผูผ้ลิต 

(Producer) 
ผูบ้ริโภค

(Consumer) 

ผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย์
(Decomposer) 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวติ

ฯ 

ภาวะมีการยอ่ยสลาย
(Saprophytism

) 

ภาวะมีการแข่งขนั
(Competition) 

ภาวะปรสิต
(Parasitism) 

ภาวะพึ่งพากนั
(Mutualism) 

ภาวะอิงอาศยั
(Commensalis

m) 

การล่าเหยือ่ 
(Predation) 

การไดป้ระโยชน์
ร่วมกนั

(Protocooperation) 
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   5. ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษาเร่ือง กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ จากส่ือ และ                 
ท าแบบฝึกหดัทา้ยเร่ือง 
   6. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 7 เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่าง ๆ          
ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาโดยใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ        
แลว้สรุปเพื่อน ามาอภิปรายโดยส่งตวัแทนมาน าเสนอในชัว่โมงท่ี 2 
ช่ัวโมงที ่2 

  4.3 ขั้นสรุป 
   7.   ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจดัองคค์วามรู้เพื่อน าเสนอหนา้ชั้นเรียนและโชวผ์ลงานท่ี
จากใบงานท่ีไดรั้บและส่งสมุด  
   8.    ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค าตอบ   และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในใบงานท่ี 7  
   9. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน  

            10. ผูส้อนและนกัเรียนช่วยกนัสรุปใบความรู้ท่ี 7-8  
                                   11. ท าแบบทดสอบ เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ   

 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1  ใบความรู้ท่ี 7-8 
  5.2  ใบงานท่ี 7  
  5.3  แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
  5.5 ส่ือหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   6.1.1  ตรวจใบงานท่ี 7 
   6.1.2  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6.1.3  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
   6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียนรายบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
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   6.1.7  ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1  ใบงานท่ี 7 
   6.2.2  แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
   6.2.3  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
   6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5  แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงานท่ี 7 ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50  
   6.3.2  แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.3  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
   6.3.4  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รายละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5  แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ความพอประมาณ 
   7.1.1 นกัเรียนรู้จกักลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ท่ีมีความเช่ือโยงกนัเป็นห่วงโซ่
อาหาร   และแบ่งเป็น ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์   
   7.1.2 นกัเรียนรู้จกัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่างๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั
ในระบบนิเวศ 
  7.2 ความมีเหตุมีผล 
   7.2.1 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและการกิน
ต่อกนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์
   7.2.2 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยักนั
ในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ 
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  7.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   7.3.1 นกัเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยง
และการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลายสารอินทรีย ์ และความเป็นอยู่
ร่วมกนั 
   7.3.2 นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
ท่ีพึ่งพาอาศยักนัในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ 
  7.4 เง่ือนไขความรู้ 
   7.4.1 นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและการกินต่อ
กนัเป็นทอดๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์และความเป็นอยูร่่วมกนั 
   7.4.2 นักเรียนมีความรู้ในคุณค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่ งพา
อาศยักนัในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ 
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   7.5.1 นักเรียนมีความตระหนักในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและ  
การกินต่อกนัเป็นทอดๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์และความเป็นอยูร่่วมกนั 
   7.5.2 นักเรียนมีความรู้และตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยักนัในแบบต่างๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ความพอประมาณ 
   8.1.1 นกัเรียนรู้จกักลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ท่ีมีความเช่ือโยงกนัเป็นห่วงโซ่
อาหาร และแบ่งเป็น ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์ไดร้้อยละ 80   
   8.1.2 นกัเรียนรู้จกัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่างๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั
ในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80   
  8.2 ความมีเหตุมีผล 
   8.2.1 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและการกิน
ต่อกนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์  ไดร้้อยละ 80   
   8.2.2 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยักนั
ในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80   
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  8.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   8.3.1 นกัเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยง
และการกินต่อกนัเป็นทอดๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลายสารอินทรีย ์ และความเป็นอยู่
ร่วมกนั  ไดร้้อยละ 80   
   8.3.2 นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
ท่ีพึ่งพาอาศยักนัในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80   
  8.4) เง่ือนไขความรู้ 
   8.4.1 นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและการกินต่อ
กนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์และความเป็นอยูร่่วมกนั   ไดร้้อยละ 
80   
   8.4.2 นักเรียนมีความรู้ในคุณค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่ งพา
อาศยักนัในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80   
  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   8.5.1 นักเรียนมีความตระหนักในเร่ืองของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การเช่ือมโยงและ   
การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์ และความเป็นอยูร่่วมกนั   
ไดร้้อยละ 80   
   8.5.2 นักเรียนมีความรู้และตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยักนัในแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ  ไดร้้อยละ 80   
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือ 

ผงัมโนทศัน์ 

วิธีการน าเสนอ การยอมรับ
ผลงาน 

การน าไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใชใ้น
การ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่ม
เติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วามร่วมมือ การมีเหตุมีผล มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

 
1. การท่ีตัก๊แตนมีสีเหมือนก่ิงไมท่ี้มนัอาศยัอยูแ่สดงวา่ 

 ก. แมลงมีการปรับตวัทางดา้นรูปร่างภายนอก 
 ข. แมลงมีการปรับตวัทางดา้นพฤติกรรมและการแสดงออก 
 ค. แมลงมีการปรับตวัทางดา้นสรีรวิทยาภายใน 
 ง. ลกัษณะของตัก๊แตนสีเหมือนกบัก่ิงไมท่ี้มนัอาศยัอยูเ่อง 

2. พืช          แมลง        กบ        งู         เหยีย่ว ผูบ้ริโภคอนัดบัสอง คือขอ้ใด 
 ก. แมลง 
 ข. งู 
 ค. เหยีย่ว 
 ง. กบ 

3. การอยูร่่วมกนัแบบ การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ไดแ้ก่ขอ้ใด 
 ก. ปลวกกบัโพรโตซวัในล าไส้ปลวก 
 ข. ฉลามกบัเหาฉลาม 
 ค. นกเอ้ียงกบัควาย 
 ง. หนูกบัแมว 

4. การเกาะของกลว้ยไมก้บัตน้ไมข้นาดใหญ่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ใด 
 ก. ไลเคนส์ 
 ข. ฉลามกบัเหาฉลาม 
 ค. ปูเสฉวนกบัดอกไมท้ะเล 
 ง. พยาธิกบัคน 

5. ไลเคนส์เป็นความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกวา่อะไร 
 ก. ภาวะอิงอาศยั 
 ข. ภาวะปรสิต 
 ค. ภาวะกลา้มเน้ือ 
 ง. ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา 
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6. กาฝากพืชเปรียบไดก้บัขอ้ใด 
 ก. พยาธิ 
 ข. ไวรัส 
 ค. เหา 
 ง. เช้ือโรค 

7. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 ก. นกชอบเกาะตน้ไม ้
 ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไมใ้นสวนหนา้บา้น 
 ค. กบมีสีตวัเหมือนเดิม 
 ง. หนวดแมลงสาบใชค้ล าทางเวลากลางคืน 

8. ขอ้ใดไม่ใช่ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 ก. ราด าชอบข้ึนบนขนมปัง 
 ข. หมดัสุนขัจะไม่อาศยับนตวัคน 
 ค. จ้ิงจกมีสีตวัเหมือนเพดานหอ้ง 
 ง. ตานกฮูกเห็นไดดี้ในเวลากลางคืน 

9. ขอ้ความท่ีวา่ “เสือกินเน้ือ ไก่กินหนอน แมงเม่าตกน ้าปลาตอด” แสดงใหเ้ห็นสภาพ 
 การอยูร่่วมกนัเป็นแบบใด 

 ก. ภาวะปรสิต 
 ข. ภาวะล่าเหยือ่ 
 ค. ภาวะแข่งขนักนั 
 ง. ระบบนิเวศ  

10. “เสือมีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยงั ดินเยน็เพราะหญา้บงั และหญา้ยงัเพราะดินดี”  
 ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนัแบบใด 

 ก. ปรสิต 
 ข. เป็นกลางซ่ึงกนัและกนั 
 ค. ล่าเหยือ่ 
 ง. พึ่งพาอาศยักนั  
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เฉลยแบบทดสอบ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

 
 
 

 

 

 
 1.ก 

2.ง 
3.ค 
4.ข 
5.ง 
6.ค 
7.ง 
8.ง 
9.ข 
10.ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ 
หน่วยย่อยที่ 4 เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.1  

เวลาทีใ่ช้ จ านวน 2 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัของโลกต่อส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศแต่ละระบบ
ได้รับพลงังานจากดวงอาทิตยใ์นรูปของแสงสว่างและการแผ่รังสี ผูผ้ลิตในระบบนิเวศจะเป็น
ส่ิงมีชีวิตส่ิงแรกท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ซ่ึงเป็นการเปล่ียน
พลงังานแสงให้เป็นพลงังานเคมีสะสมไวใ้นโมเลกุลของสารอาหาร ผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง คือ กลูโคสและมีผลพลอยไดเ้ป็นก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศ ส าหรับส่ิงมีชีวิต
อ่ืนซ่ึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้ตอ้งอาศยัอาหารจากการกินผูผ้ลิตหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร
จึงท าใหเ้กิดการถ่ายทอดพลงังาน  
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 สังเกตสภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
  2.2  อธิบายความส าคัญของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ และ        
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
  2.3 สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตได ้
  2.4 สืบค้นข้อมูล และน าเสนอเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
 3.  สาระการเรียนรู้ 
  3.1  พีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสมสารพิษ 
  3.2  การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
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ช่ัวโมงที ่1 
  4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนน า ภาพพีระมิดการถ่ายทอดพลงังาน ลกัษณะเป็นเกมเปิดภาพ ใหผู้เ้รียน
ทายว่าเป็นภาพอะไร และอภิปรายร่วมกนั ถึงการถ่ายทอดพลงังาน ห่วงโซ่อาหาร หรือ สายใย
อาหาร 

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

  4.2  ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 
   1. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 9 และ 10  เร่ืองพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและ  
การสะสมสารพิษ และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
   2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษา เร่ือง พีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและ       
การสะสมสารพิษ   และการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ  ด้วยความละเอียดรอบคอบ            
จากส่ือ แจกใบงานท่ี 8-12 ใหผู้เ้รียนตอบค าถามใหถู้กตอ้งตามแผนภาพในใบงาน 
ช่ัวโมงที ่2 

  4.3 ขั้นสรุป 
   3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโชว์ผลงานจากใบงานท่ี         
8-12 ท่ีผูส้อนแจกใหท่ี้บอร์ดและส่งสมุด        
   4. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค าตอบ     และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนในใบงานท่ี 8-12  
   5. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค าตอบและประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน  
(นอกเวลา) 
   6. ทดสอบหลังเรียน เร่ือง พีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสม
สารพิษ และการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ 
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 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ใบงานท่ี 8-12  
  5.2 ใบความรู้ท่ี 9-10 
  5.2 แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.3 แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
  5.4 ส่ือหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   6.1.1 ตรวจใบงานท่ี 8-12 
   6.1.2  สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6.1.3  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
   6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการท างานของผูเ้รียนรายบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
   6.1.7  ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1 ใบงานท่ี 8-12 
   6.2.2  แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
   6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
   6.2.4  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผูเ้รียนรายบุคคล 
   6.2.6 แบบประเมินพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
   6.2.7  แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงานท่ี 8-12 ผา่นเกณฑร้์อยละ 50  
   6.3.2 แบบประเมินพฤติความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ใน
แบบประเมิน) 
   6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 
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   6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รายละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5  แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ความพอประมาณ 
   7.1.1 นกัเรียนรู้จกัพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสมสารพิษ 
   7.1.2 นกัเรียนรู้จกัการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
  7.2 ความมีเหตุมีผล 
   7.2.1 นักเรียนรู้จักและเข้าใจพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสม
สารพิษ 
   7.2.2 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจในเร่ืองของการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ 
  7.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   7.3.1 นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและ      
การสะสมสารพิษ 
   7.3.2 นักเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ในเร่ืองของการหมุนเวียนของสาร    
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
  7.4 เง่ือนไขความรู้ 
   7.4.1 นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสม
สารพิษ 
   7.4.2 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   7.5.1 นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบัการถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการกิน
ต่อกนัเป็นทอดๆ 
   7.5.2 นักเรียนตระหนักว่าตอ้งมีการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ    
ตามธรรมชาติ 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ความพอประมาณ 
   8.1.1 นักเรียนรู้จักพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสมสารพิษได ้      
ร้อยละ 80 
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   8.1.2 นกัเรียนรู้จกัการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80 
  8.2 ความมีเหตุมีผล 
   8.2.1 นักเรียนรู้จักและเข้าใจพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและการสะสม
สารพิษ ไดร้้อยละ 80 
   8.2.2 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจในเร่ืองของการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ ไดร้้อยละ 80 
  8.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   8.3.1 นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานและ     
การสะสมสารพิษ   ไดร้้อยละ 80 
   8.3.2 นักเรียนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ในเร่ืองของการหมุนเวียนของสาร    
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   ไดร้้อยละ 80 
  8.4) เง่ือนไขความรู้ 
   8.4.1 นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสม
สารพิษ   ไดร้้อยละ 80 
   8.4.2 นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   
ไดร้้อยละ 80 
  8. เง่ือนไขคุณธรรม 
   8.5.1 นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบัการถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการกิน
ต่อกนัเป็นทอด ๆ   ไดร้้อยละ 80 
   8.5.2 นักเรียนตระหนักว่าตอ้งมีการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ    
ตามธรรมชาติ   ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือผงั
มโนทศัน์ 

วิธีการน าเสนอ การยอมรับ
ผลงาน 

การน าไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใชใ้น
การ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่ม 
เติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วามร่วมมือ การมีเหตุมีผล มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

 
1. ในฤดูฝนพืชจะเขียวชอุ่มแต่ในฤดูแลง้พืชเห่ียวเฉาแสดงวา่เป็นไปตามขอ้ใด 

 ก. น ้ามีความส าคญัต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
 ข. น ้ามีความส าคญัต่อการคายน ้าของพืช 
 ค. น ้ามีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและใหค้วามสมบูรณ์ต่อพืช 
 ง. น ้ามีความส าคญัต่อพื้นดินท่ีพืชข้ึนอยู ่

2. ขอ้ใดท่ีท าใหน้กปากห่างจากประเทศอินเดียอพยพมายงัวดัไผล่อ้มในเดือนพฤศจิกายน 
 ก. อุณหภูมิ 
 ข. สารอาหาร 
 ค. อากาศ 
 ง. ศตัรูรบกวน 

3. ถา้โลกขาดส่ิงมีชีวิตจ าพวกพืชโลกจะเป็นอยา่งไร 
 ก. ขาดน ้า ขาดอาหาร 
 ข. ขาดอาหาร ขาดออกซิเจน 
 ค. ขาดอาหาร ขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 ง. ขาดน ้า ขาดออกซิเจน 

4. “นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์เพราะนกเป็นตวักินแมลงท่ีเป็นศตัรูพืช” จากขอ้ความ 
 นกเป็นอะไร 

 ก. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีปีก 
 ข. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน่ารัก 
 ค. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีกินสตัวเ์ป็นอาหาร 
 ง. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ 

5. ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคอนัดบั 1 คือขอ้ใด 
 ก. ผูบ้ริโภคอนัดบั 2 
 ข. ผูบ้ริโภคอนัดบั 3 
 ค. ผูย้อ่ยอินทรีสาร 
 ง. ผูผ้ลิต 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

259 

6. ส่ิงมีชีวิตท่ียอ่ยอินทรียสารคือขอ้ใด 
 ก. ราและแบคทีเรีย 
 ข. ทาก 
 ค. ปูนา 
 ง. หนู 

7. วฏัจกัรของสารท่ีมีเหลือเฟือและไม่ขาดแคลนคือขอ้ใด 
 ก. วฏัจกัรคาร์บอน 
 ข. วฏัจกัรแคลเซียม 
 ค. วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
 ง. วฏัจกัรก ามะถนั 

8. ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัวฏัจกัรของน ้านอ้ยท่ีสุด 
 ก. การคายน ้าของพืช 
 ข. การหายใจ 
 ค. การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 ง. การสังเคราะห์ดว้ยโปรตีน 

9. วฏัจกัรท่ีมีพื้นดินเป็นแหล่งรองรับและส ารองคือวฏัจกัรของขอ้ใด 
 ก. วฏัจกัรไนโตรเจน 
 ข. วฏัจกัรคาร์บอน 
 ค. วฏัจกัรแคลเซียม 
 ง. วฏัจกัรออกซิเจน 

10. ในสถานท่ีแห่งหน่ึงมีอตัราการระเหยของน ้ามากกวา่อตัราการกลัน่ตวัของน ้าท่ีแห่งน้ี 
 ควรจะเป็นขอ้ใด 

 ก. ทอ้งทะเลและมหาสมุทร 
 ข. ชายฝ่ังทะเล 
 ค. ท่ีราบลุ่ม 
 ง. ท่ีแหง้แลง้ 
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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 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ 
หน่วยย่อยที่ 5 เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวติ มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.1  

เวลาทีใ่ช้ จ านวน 2 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ระบบนิเวศในธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั         
แต่ถึงกระนั้นระบบนิเวศก็ยงัคงรักษาสภาพเดิมไวไ้ดถ้า้การเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ไม่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง ในบางคร้ังการเปล่ียนแปลงอาจจะมีผลต่อขนาดของกลุ่มส่ิงมีชีวิตและชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในแหล่งท่ีอยู่ในระบบนิเวศนั้น กระบวนการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศใน
ลกัษณะน้ี เรียกว่า การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต (Ecological Succession) ซ่ึงเกิดข้ึนอย่าง  
ช้า ๆ เช่น การต้ืนเขินของแหล่งน ้ าจนกลายเป็นพื้นดินท่ีมีพืชชนิดต่างๆ  การเกิดของวชัพืชใน  
แปลงนาขา้ว หรือการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในบางคร้ังอาจเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น การตดัไมท้ าลาย
ป่า การท าไร่เล่ือนลอย ส าหรับการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ   ถือว่าเป็นกระบวนการหน่ึง
ท่ีท าให้เกิดการเจริขของระบบนิเวศ ท าให้สามารถท านายแบบแผนของการเปล่ียนแปลงแทนท่ี       
ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 สั ง เกตสภาพแวดล้อม  ความสัมพัน ธ์ของ ส่ิ ง มี ชีวิ ต ท่ีอยู่ ร่ วมกันใน
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตได ้
  2.2  อธิบายความส าคัขของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ และ        
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศได ้ 
  2.3  สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวิตได ้
  2.4  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวิตกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได ้
   3.  สาระการเรียนรู้ 
  3.1 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นปฐมภูมิ (Primary Succession) 
  3.2 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นทุติยภูมิ (Secondary Succession) 
  3.3 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีเน่ืองจากกลุ่มส่ิงมีชีวิต (Autogenic Succession) 
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  3.4 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีเน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป (Allogenic 
Succession) 
  3.5 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงแทนท่ี 
  3.6 ระดบัของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
ช่ัวโมงที ่1 
  4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนน า ภาพการเกิดอุบติัภยัต่างๆ ตามธรรมชาติ พูดคุยซักถามกบันักเรียน
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงแทนท่ี ในลกัษณะการอภิปรายร่วมกนั 

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

 
  4.2  ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 
   1. ผูส้อนแจกใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต  
   2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต ดว้ยความ
ละเอียดรอบคอบจากส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบทา้ยเร่ือง  
ช่ัวโมงที ่2 

  4.3 ขั้นสรุป 
   1. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 13 เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 

   2. ผู ้เ รียนแต่ละกลุ่มจัดองค์ความรู้อย่างมีเหตุและผล จากใบงานท่ี 13 
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนและส่งสมุด        

   3. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
   4. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ี โดยใชเ้หตุและผล 
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 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ใบงานท่ี 13 
  5.2 ใบความรู้ท่ี 11 
  5.3 แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4 แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
  5.5  ส่ือหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   6.1.1  ตรวจใบงานท่ี 13 
   6.1.2  สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  6.1.3  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
  6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมการท างานของผูเ้รียนรายบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 
   6.1.7  ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1  ใบงานท่ี 13 
   6.2.2 แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
   6.2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
   6.2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงานท่ี 13 ผา่นเกณฑร้์อยละ 50  

  6.3.2  แบบประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน (รายละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รายละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.aksorn.com/Lib/s/Sci_01
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   6.3.5  แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ความพอประมาณ 
   นกัเรียนรู้จกัการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต เม่ือส่ิงมีชีวิตหน่ึง ตายหรือ
ถูกท าลายส่ิงมีชีวิตอีกหน่ึงก็จะเขา้แลกเปล่ียนแทนท่ี   ซ่ึงระดบัของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีจะ
ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิต 
  7.2 ความมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต เม่ือ
ส่ิงมีชีวิตหน่ึง ตาย หรือถูกท าลายส่ิงมีชีวิตอีกหน่ึงก็จะเขา้แลกเปล่ียนแทนท่ี   ซ่ึงระดบัของการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีจะข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิต 
  7.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นกัเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
  7.4 เง่ือนไขความรู้ 
   นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต  
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นกัเรียนมีตระหนักเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตหรือท่ี  ซ่ึงมี
ส่ิงท่ีมีชีวิตสามารถเปล่ียนแปลงและทดแทนกนัได ้หรือการยอมรับส่ิงมีชีวิตใหม่หรือความคิดเห็น
ใหม่ทดแทนส่ิงเดิมท่ีสูขเสียไป 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ความพอประมาณ 
   นกัเรียนรู้จกัการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต เม่ือส่ิงมีชีวิตหน่ึง ตาย หรือ
ถูกท าลายส่ิงมีชีวิตอีกหน่ึงก็จะเขา้แลกเปล่ียนแทนท่ี   ซ่ึงระดบัของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีจะ
ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิต ไดร้้อยละ 80  
  8.2 ความมีเหตุมีผล 
   นักเรียนรู้จักและเข้าใจลักษณะของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต       
เม่ือส่ิงมีชีวิตหน่ึง ตาย หรือถูกท าลายส่ิงมีชีวิตอีกหน่ึงก็จะเขา้แลกเปล่ียนแทนท่ี  ซ่ึงระดบัของ    
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีจะข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิต  ไดร้้อยละ 80 
  8.3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   8.3.1 นักเรียนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต  
ไดร้้อยละ 80   
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  8.4 เง่ือนไขความรู้ 
   นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต     
ไดร้้อยละ 80 
  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นกัเรียนมีตระหนกัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตหรือท่ี   ซ่ึงมี
ส่ิงท่ีมีชีวิตสามารถเปล่ียนแปลงและทดแทนกนัได ้หรือการยอมรับส่ิงมีชีวิตใหม่หรือความคิดเห็น
ใหม่ทดแทนส่ิงเดิมท่ีสูขเสียไป   ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือผงั
มโนทศัน์ 

วิธีการน าเสนอ การยอมรับ
ผลงาน 

การน าไปใช้
แกปั้ขหาอยา่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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การแบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ขหา
อยา่งมีเหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใชใ้น
การ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่มเติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วามร่วมมือ การมีเหตุมีผล มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
การเปลีย่นแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวติ 

 
1. วฏัจกัรท่ีมีการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กบัการหมุนเวียนของพลงังานคือขอ้ใด 

 ก. วฏัจกัรไนโตรเจน 
 ข. วฏัจกัรคาร์บอน 
 ค. วฏัจกัรแคลเซียม 
 ง. วฏัจกัรน ้า 

2. แคลเซียมมีความส าคขัต่อส่ิงมีชีวิตในดา้นใด 
 ก. เป็นส่วนประกอบท่ีแขง็แรงของร่างกายคือกระดูกและฟัน 
 ข. ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด 
 ค. ช่วยในการหดตวัของเซลลก์ลา้มเน้ือ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 

3. ขอ้ท่ีแสดงวฏัจกัรของแคลเซียมคือขอ้ใด 
ก. แคลเซียมจากดิน      สตัว ์    ผูย้อ่ยสลาย     กลบัสู่ดิน 

 ข. แคลเซียมจากดิน      พืช     สัตว ์   ผูย้อ่ยสลาย      กลบัสู่ดิน 
 ค. แคลเซียมจากน ้า      พืช     สตัว ์    ผูย้อ่ยสลาย     กลบัสู่น ้ า 
 ง. แคลเซียมจากน ้า      สตัว ์    ผูย้อ่ยสลาย     กลบัสู่น ้ า 

4. วฎัจกัรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากคือขอ้ใด 
 ก. วฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรไนโตรเจน 
 ข. วฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรน ้า 
 ค. วฏัจกัรน ้าและวฏัจกัรไนโตรเจน 
 ง. วฏัจกัรไนโตรเจนและวฏัจกัรแคลเซียม 

5. พืชน าพลงังานจากแสงอาทิตยม์าเปล่ียนเป็นพลงังานเคมีหรือพลงังานศกัยเ์กบ็ไวใ้นโมเลกลุ 
 ของอาหารโดยขบวนการใด 

 ก. คายน ้า 
 ข. หายใจ 
 ค. ถ่ายทอดพลงังาน 
 ง. สังเคราะห์ดว้ยแสง 
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6. พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ส่องลงมายงัผวิโลก ส่ิงมีชีวิตจะใชเ้พียงเลก็นอ้ย ส่วนใหข่จะสะทอ้น 
 คืนสู่บรรยากาศในรูปของอะไร 

 ก. พลงังานแสง 
 ข. พลงังานศกัย ์
 ค. พลงังานจลน์ 
 ง. ความร้อน 

7. พืชสามารถสร้างอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ส่ิงมีชีวิต พลงังานท่ีมีอยูใ่นโมเลกลุของสารอาหารนั้น 
 มาจากส่ิงใด 

 ก. แร่ธาตุในดิน 
 ข. CO2 
 ค. แสงจากดวงอาทิตย ์
 ง. น ้า 

8. ปริมาณอาหารท่ีถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดในห่วงโซ่อาหารประมาณร้อยละเท่าใด 
 ก. 5 
 ข. 10 
 ค. 15 
 ง. 20 

9. ส่ิงท่ีน่าจะมีความส าคขัต่อการเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ีนอ้ยท่ีสุดคืออะไร 
 ก. ความช้ืนของบรรยากาศ 
 ข. แสงสวา่ง 
 ค. อุณหภูมิ 
 ง. ความกดดนั 

10. ในกรณีท่ีเกิดน ้าท่วมท าใหพ้ืชต่างๆท่ีเจริขอยูต่ายไปแลว้ เม่ือน ้าลดท าใหเ้กิดมีพืชชนิดใหม่ 
 ข้ึนมาแทนท่ีเน่ืองจาก 

 ก. ความเขม้ของแสงเปล่ียนไป 
 ข. ความเป็นกรดด่างของดินเปล่ียนไป 
 ค. อาหารลดนอ้ยลงไม่เหมาะต่อพืชชนิดแรก 
 ง. ความช้ืนและอุณหภูมิของอาการเปล่ียนไป 
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เฉลยแบบทดสอบ 
การเปลีย่นแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีว ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.ข 
2.ง 
3.ข 
4.ข 
5.ง 
6.ง 
7.ค 
8.ข 
9.ง 
10.ข 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
หน่วยย่อยที่ 1 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.2  

เวลาทีใ่ช้ จ านวน 1 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ปัจจุบนัมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของโลก มนุษยจึ์งตอ้งด ำรงชีวิตดว้ย  
กำรอำศยัซ่ึงปัจจยั 4 คือ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศยั และยำรักษำโรค เม่ือมนุษยเ์พิ่มข้ึนผลท่ี
ตำมมำ คือ ควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ   เกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกร และ
ปัญหำด้ำนมลพิษต่ำง ๆ   ตำมมำแนวทำงท่ีจะแก้ปัญหำจึงเน้นท่ีกำรน ำทรัพยำกรไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแต่ตอ้งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด   เพื่อใหเ้กิดระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1  รู้และเขำ้ใจควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม หำแนวทำง
ป้องกนักำรใชป้ระโยชน์และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
  2.2  รู้และเขำ้ใจกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
ระดมควำมคิดวำงแผนและปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหำอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ            
ในทอ้งถ่ิน 
 3.  สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  3.2 ส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
ช่ัวโมงที ่1 
  4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนถำมผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และ
อภิปรำยร่วมกนั อยำ่งมีเหตุและผล    
  4.2  ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 
   1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 12 เร่ือง ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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   2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษำเร่ือง ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยควำมละเอียดรอบคอบ จำกส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนจดัเป็นองคค์วำมรู้และท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง  

   3. ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 14 เร่ือง ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  4.3 ขั้นสรุป 
   4. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจดัองคค์วำมรู้และน ำเสนอผลงำนหนำ้ชั้นเรียน  
   5. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัอภิปรำยสรุปโดยใชเ้หตุและผล 
   6. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ใบควำมรู้ท่ี 12 
  5.2 ใบงำนท่ี 14 
  5.3  แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4  แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
  5.5  ส่ือหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 
 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีกำรวดัและประเมินผล 
   6.1.1  ตรวจใบงำนท่ี 14 
   6.1.2  สงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

  6.1.3  สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำน 
  6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรน ำเสนอผลงำน 
   6.1.6 ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1  ใบงำนท่ี 14 
   6.2.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน 
   6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
   6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5  แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ำรวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงำนท่ี 14 ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50  
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   6.3.2  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รำยละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5 แบบทดสอบ ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ควำมพอประมำณ 
   นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหมำย ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีใชแ้ลว้หมด
ไปรวมถึงกำรอนุรักษ ์และควำมหมำยของส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน 
  7.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงกำรอนุรักษ์
ใหค้งอยูสื่บไป 
  7.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นกัเรียนเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  7.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม   
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นักเ รียนมีตระหนักเ ก่ียวกับควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ควำมพอประมำณ 
   นักเรียนรู้จกัทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหมำย ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีใช้แลว้ 
หมดไปรวมถึงกำรอนุรักษ ์และควำมหมำยของส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน  
ไดร้้อยละ 80 
  8.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงกำรอนุรักษ์
ใหค้งอยูสื่บไป  ไดร้้อยละ 80 
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  8.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นักเรียนเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม            
ไดร้้อยละ 80 
  8.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไดร้้อยละ 80  
  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นักเ รียนมีตระหนักเ ก่ียวกับควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ควำมถกูตอ้ง
ของเน้ือหำ 

ควำมคิดรวบ
ยอดหรือผงั
มโนทศัน์ 

วิธีกำรน ำเสนอ กำรยอมรับ
ผลงำน 

กำรน ำไปใช้
แกปั้ญหำอยำ่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

กำรใชเ้คร่ืองมือ กำรแกปั้ญหำ
อยำ่งมีเหตุผล 

กำรเกบ็รักษำ 
อุปกรณ์ 

เวลำท่ีใชใ้น
กำร

ปฏิบติักำร
ทดลอง 

เพิ่มเติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วำมร่วมมือ กำรมีเหตุมีผล มีควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงสรรค ์
มีควำมรอบรู้ มีคุณธรรม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
1. กำรเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ีข้ึนอยูก่บัส่ิงใดนอ้ยท่ีสุด 

 ก. กำรเกิดน ้ำท่วมใหญ่ 
 ข. กำรเกิดไฟไหม ้
 ค. กำรท ำไร่เล่ือนลอย 
 ง. ควำมเขม้ของแสงสวำ่งและเวลำท่ีไดรั้บแสง 

2. ป่ำสงวนหลำยแห่งทำงภำคอีสำนถูกโค่นท ำลำยลงเป็นจ ำนวนมำกถำ้หำกปล่อยไวต้ำมสภำพ 
 ธรรมชำติจะเกิดกำรแทนท่ีไดห้ลำยแบบดว้ยกนัยกเว้นขอ้ใด 

 ก. ทดแทนแบบเป็นทุ่งหญำ้ 
 ข. ทดแทนแบบเป็นป่ำโปร่ง 
 ค. ทดแทนแบบเป็นป่ำจำก 
 ง. ทดแทนแบบเป็นป่ำพลดัใบ 

3. ป่ำทำงภำคเหนือของไทยถูกท ำลำยและท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนพืชจ ำพวกใด 
 ต่อไปน้ีท่ีไม่มีโอกำสเจริญได ้

 ก. ไมล้ม้ลุก 
 ข. หญำ้ 
 ค. โกงกำง 
 ง. ไมเ้ถำ 

4. กำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีของโพรโทซวัในขวดท่ีมีน ้ ำตม้ฟำงท่ีเจริญต่อจำกแบคทีเรียคือขอ้ใด 
 ก. โพรโทซวัท่ีมีแสกิ้นพวกแบคทีเรีย 
 ข. โพรโทซวัท่ีมีขนซีเลียกินสำรท่ีแบคทีเรียปล่อยออกมำ 
 ค. อมีบำซ่ึงเจริญไดดี้ในสภำพกรดสูง 
 ง. โพรโทซวัหลำยชนิดอยูป่นกนั 

5. สภำพส ำคญัท่ีท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงแทนท่ีในขวดเล้ียงโพรโทซวั คือขอ้ใด 
 ก. สภำพควำมเป็นกรดด่ำงของน ้ำเล้ียง 
 ข. สภำพของแสงสวำ่งท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
 ค. สภำพของอุณหภูมิท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
 ง. ปริมำณของน ้ำเล้ียงท่ีมีอยูใ่นขวดเล้ียง 
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6. กำรผนัแปรจ ำนวนของประชำกรข้ึนอยูก่บัอะไร 
 ก. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรตำย 
 ข. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจบ็ป่วย อตัรำกำรยำ้ย 
 ค. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรตำย อตัรำกำรยำ้ยเขำ้ อตัรำกำรยำ้ยออก 
 ง. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรแก่ อตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจบ็ป่วย 

7. ปัจจยัท่ีมีผลในทำงกำรเพิ่มประชำกรคือปัจจยัในขอ้ใด 
 ก. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรยำ้ย 
 ข. อตัรำกำรยำ้ย อตัรำกำรบรรลุนิติภำวะ 
 ค. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรยำ้ยเขำ้ 
 ง. อตัรำกำรเกิด อตัรำกำรยำ้ยและอตัรำกำรบรรลุนิติภำวะ 

8. กำรท่ีมีควำมหนำแน่นของประชำกรสูงข้ึนแสดงวำ่อยำ่งไร 
 ก. มีอตัรำกำรเกิดสูง อตัรำกำรตำยต ่ำ 
 ข. มีอตัรำกำรยำ้ยเขำ้สูง อตัรำกำรยำ้ยออกต ่ำ 
 ค. อตัรำกำรเกิดและยำ้ยเขำ้สูงมำก 
 ง. อตัรำกำรเกิดและยำ้ยเขำ้สูงกวำ่อตัรำกำรตำยและยำ้ยออก 

9. จำกกำรส ำรวจพบวำ่ประชำกรในระยะสืบพนัธ์ุมีจ ำนวนสูงมำกกวำ่ประชำกรในระยะก่อน 
 และหลงัสืบพนัธ์ุ แสดงวำ่ในอนำคตประชำกรจะเป็นอยำ่งไร 

 ก. จ ำนวนประชำกรจะเพิ่มอยำ่งมำกเพรำะมีประชำกรระยะสืบพนัธ์ุมำก 
 ข. จ ำนวนประชำกรจะเพิ่มเพรำะมีประชำกรระยะหลงัสืบพนัธ์ุนอ้ย 
 ค. จ ำนวนประชำกรจะลดเพรำะมีประชำกรในระยะก่อนสืบพนัธ์ุนอ้ย 
 ง. ยงัสรุปไม่ไดแ้ต่มีแนวโนม้เพิ่มมำกกวำ่ลด 

10. ลกัษณะใดของน ้ำท่ีจดัวำ่เป็นน ้ำเสีย 
 ก. น ้ำขุ่นมีตะกอนดิน 
 ข. น ้ำมีสีเขียวเน่ืองจำกตะไคร่น ้ำ 
 ค. มีอินทรีสำรเจือปนท ำใหมี้กล่ินเหมน็ 
 ง. มีใบไมท้บัถมกนัอยูก่น้บ่อ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.ง 
2.ค 
3.ค 
4.ก 
5.ก 
6.ค 
7.ค 
8.ง 
9.ค 
10.ค 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
หน่วยย่อยที่ 2 เร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.2 เวลาทีใ่ช้ จ านวน 1 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ปัจจุบนัมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของโลก มนุษยจึ์งตอ้งด ำรงชีวิตดว้ย  
กำรอำศยัซ่ึงปัจจยั 4 คือ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศยัและยำรักษำโรค เม่ือมนุษยเ์พื่อข้ึนผลท่ี
ตำมมำ คือ ควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรและปัญหำ
ดำ้นมลพิษต่ำง ๆ ตำมมำ    แนวทำงท่ีจะแกปั้ญหำจึงเนน้ท่ีกำรน ำทรัพยำกรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์       
สูงสุดแต่ตอ้งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 รู้และเขำ้ใจควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม หำแนวทำง
ป้องกนักำรใชป้ระโยชน์และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
  2.2 รู้และเขำ้ใจกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
ระดมควำมคิดวำงแผนและปฏิบติั เพื่อแก้ไขปัญหำอนุรักษ์และพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติใน
ทอ้งถ่ิน 
 3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต 
  3.2  ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อลกัษณะท่ีอยูอ่ำศยั 
  3.3  มีควำมส ำคญัต่อควำมเจริญและกำรพฒันำประเทศ 
  3.4  มีอิทธิพลต่อกำรตั้งถ่ินฐำนของมนุษย ์
  3.5  มีควำมส ำคญัต่อประวติัควำมเป็นมำของมนุษย ์
  3.6  ใหป้ระโยชน์ดำ้นกำรท่องเท่ียวและกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 4.    กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม 
เทคนิคสืบคน้) 
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ช่ัวโมงที ่1 
  4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ผูส้อนน ำภำพแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจลกัษณะเป็นเกมเปิดภำพ ใหผู้เ้รียนทำยว่ำ
เป็นภำพอะไร และอภิปรำยร่วมกนั โดยใชเ้หตุและผล  

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

 
  4.2 ขั้นกจิกรรมพฒันาทกัษะผู้เรียน 
   1. ผู ้ส อนให้ ผู ้ เ รี ยน ศึ กษ ำ ใบคว ำม รู้ ท่ี  13 เ ร่ื อ ง  คว ำมส ำ คัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนทบทวนศึกษำเร่ือง ควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยควำมละเอียดรอบคอบและใชเ้หตุและผลจดัเป็นองคค์วำมรู้ จำกส่ือ แลว้ให้
ผูเ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง  

  4.3 ขั้นสรุป 
   3. ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 15 ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มจดัองคค์วำมรู้จำกใบควำมรู้ท่ี 13 

   4. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจดัองคค์วำมรู้ท่ีไดรั้บจำกใบควำมรู้ท่ี 13 แลว้น ำเสนอ
ผลงำนหนำ้ชั้นเรียน  
   5. ทดสอบหลังเ รียน เ ร่ือง ควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ใบควำมรู้ท่ี 13 
  5.2 ใบงำนท่ี 15 
  5.3  แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4  แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
  5.5 ส่ือหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://travel.sanook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2-719831.html
http://www.aksorn.com/Lib/s/Sci_01
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 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีกำรวดัและประเมินผล 
   6.1.1  ตรวจใบงำนท่ี 15 
   6.1.2 สงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

  6.1.3  สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำน 
  6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนของผูเ้รียนรำยบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมกำรน ำเสนอผลงำน 
   6.1.7  ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1  ใบงำนท่ี 15 
   6.2.2  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน 
   6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
   6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ำรวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงำนท่ี 15 ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50  

  6.3.2  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ
ประเมิน) 

  6.3.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(รำยละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5  แบบทดสอบ ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1 ควำมพอประมำณ 
   นักเรียนรู้จักควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั และคุณค่ำทำงกำร
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

287 

  7.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั และคุณค่ำ
ทำงกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ 
  7.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นักเรียนเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั 
และคุณค่ำทำงกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ 
  7.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นักเ รียนมีตระหนักเ ก่ียวกับควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ควำมพอประมำณ 
   นักเรียนรู้จักควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั และคุณค่ำทำงกำร
พกัผอ่นหยอ่นใจ   ไดร้้อยละ 80 
  8.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั และคุณค่ำ
ทำงกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ  ไดร้้อยละ 80 
  8.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   นักเรียนเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิต่อลกัษณะของท่ีอยูอ่ำศยั 
และคุณค่ำทำงกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ   ไดร้้อยละ 80 
  8.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
ไดร้้อยละ 80 
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  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   นักเ รียนมีตระหนักเ ก่ียวกับควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ควำมถกูตอ้ง
ของเน้ือหำ 

ควำมคิดรวบ
ยอดหรือผงั
มโนทศัน์ 

วิธีกำรน ำเสนอ กำรยอมรับ
ผลงำน 

กำรน ำไปใช้
แกปั้ญหำอยำ่งมี

เหตุมีผล 
เพิ่ม
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

กำรใชเ้คร่ืองมือ กำรแกปั้ญหำ
อยำ่งมีเหตุผล 

กำรเกบ็รักษำ 
อุปกรณ์ 

เวลำท่ีใชใ้น
กำร

ปฏิบติักำร
ทดลอง 

เพิ่มเติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

292 

แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
ใหค้วำมร่วมมือ กำรมีเหตุมีผล มีควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงสรรค ์
มีควำมรอบรู้ มีคุณธรรม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 

  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
1. กำรวดัควำมเน่ำเสียของน ้ำเรำวดัปริมำณของส่ิงใด 

 ก. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์
 ข. ก๊ำซออกซิเจน 
 ค. ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 ง. อินทรียสำรในน ้ำ  

2. น ้ำเสียมกัมีสีด ำและกล่ินเหมน็เน่ืองมำจำกขอ้ใด 
 ก. เกิดก๊ำซ H2S และท ำปฏิกิริยำกบัโลหะหนกัในน ้ำ 
 ข. เกิดก๊ำซ SO2 และท ำปฏิกิริยำกบัโลหะหนกัในน ้ำ 
 ค. เกิดก๊ำซ H2S และท ำปฏิกิริยำกบัสำรอินทรียใ์นน ้ำ 
 ง. เกิดก๊ำซ SO2 และท ำปฏิกิริยำกบัสำรอินทรียใ์นน ้ำ 

3. แม่น ้ำแม่กลองเกิดมลพิษน ้ำเสียมีสำเหตุมำจำกขอ้ใด 
 ก. ส่ิงสกปรกจำกอำคำรบำ้นเรือน 
 ข. ส่ิงสกปรกจำกกำรเกษตรกรรม 
 ค. ส่ิงสกปรกจำกโรงงำนน ้ำตำล 
 ง. ส่ิงสกปรกจำกกลัน่น ้ ำมนั 

4. โรคมินำมำตะท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่นเกิดจำกสำรในขอ้ใด 
 ก. ปรอท 
 ข. ตะกัว่ 
 ค. แคดเมียม 
 ง. ทองแดง 

5. กำรวดัหำค่ำ BOD ใชเ้วลำและอุณหภูมิเท่ำใดเป็นมำตรฐำน 
 ก. 5 วนัท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส 
 ข. 10 วนัท่ีอุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส 
 ค. 5 วนัท่ีอุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส 
 ง. 10 วนัท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส 
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6. ข่ำวในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัมลพิษทำงน ้ำเกิดจำกโรงงำนชนิดใดมำกท่ีสุด 
 ก. โรงงำนสุรำปล่อยน ้ำเสีย 
 ข. โรงงำนน ้ำตำลปล่อยน ้ำเสีย 
 ค. โรงงำนฆ่ำสตัวป์ล่อยน ้ำเสีย 
 ง. โรงงำนท ำน ้ ำปลำปล่อยน ้ำเสีย 

7. โดยทัว่ไปสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศมกัมีผลท ำใหเ้กิดมลพิษทำงน ้ำดว้ยขอ้ใด 
 ท่ีเป็นมลพิษทำงอำกำศท่ีเกิดผลกระทบกบัน ้ำนอ้ยท่ีสุด 

 ก. โรงงำนอุตสำหกรรม 
 ข. ท่อไอเสียรถยนต ์
 ค. ของเสียจำกอำคำรบำ้นเรือน 
 ง. สำรเคมีจำกกำรเกษตร 

8. กำรท่ีโลหะถูกกรดกดักร่อนและไดรั้บควำมเสียหำยมีสำเหตุเน่ืองมำจำกก๊ำซในขอ้ใด 
 ก. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์
 ข. ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 ค. ก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
 ง. ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน 

9. ในสภำพจรำจรคบัคัง่มกัมีปัญหำเก่ียวกบัมลพิษของอำกำศซ่ึงน่ำจะเกิดจำกขอ้ใด 
 ก. ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 ข. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์
 ค. ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน 
 ง. ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด ์

10. ขอ้ใดเป็นตน้เหตุท่ีท ำใหเ้กิดมลพิษ 
 ก. คนท่ีลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำ 
 ข. คนท่ีผลิตและขำยอำหำรผสมสี 
 ค. คนท่ีขบัข่ีจกัรยำนยนตแ์ลว้เร่งเคร่ืองเสียงดงัมำก 
 ง. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
เร่ือง  ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
หน่วยย่อยที่ 3 เร่ือง การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ว 2.2 เวลาทีใ่ช้ จ านวน 7 ช่ัวโมง 
............................................................................. 

 1. สาระส าคญั 
  ปัจจุบนัมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของโลก มนุษยจึ์งตอ้งด ำรงชีวิตดว้ยกำร

อำศยัซ่ึงปัจจยั 4 คือ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยัและยำรักษำโรค เม่ือมนุษยเ์พื่อข้ึนผลท่ีตำมมำ
คือควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรและปัญหำดำ้น
มลพิษต่ำงๆ ตำมมำ แนวทำงท่ีจะแก้ปัญหำจึงเน้นท่ีกำรน ำทรัพยำกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์          
สูงสุดแต่ตอ้งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2.1 รู้และเขำ้ใจควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม หำแนวทำง

ป้องกนักำรใชป้ระโยชน์และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
  2.2 รู้และเขำ้ใจกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม

ระดมควำมคิดวำงแผนและปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหำอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ            
ในทอ้งถ่ิน 

 3.  สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ทรัพยำกรน ้ำ 
  3.2 ทรัพยำกรดิน 
  3.3 ทรัพยำกรอำกำศ 
  3.4 ทรัพยำกรป่ำไม ้
  3.5 ทรัพยำกรสตัวป่์ำ 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยกำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนกำรกลุ่ม 

เทคนิคสืบคน้) 
ชัว่โมงท่ี 1 

  4.1 ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน 
   1.  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรำยร่วมกัน ในเร่ืองของแหล่งน ้ ำ พื้นดินท่ีอุดม 

สมบูรณ์ ป่ำไมแ้ละสตัวป่์ำ โดยใชเ้หตุและผลในเร่ืองของแหล่งท่ีอยูว่ำ่สตัวป่์ำนั้นวำ่อำศยัอยูท่ี่ใด 
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   2.  ผูส้อนแนะน ำวิธีใช้ส่ือของหลกัสูตรสถำนศึกษำ ในหัวขอ้สุดท้ำย คือ    
กำรใชป้ระโยชน์และปัญหำจำกทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

  4.2  ขั้นกิจกรรมพฒันำทกัษะผูเ้รียน 
   3.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 14 เร่ือง ทรัพยำกรน ้ ำ แลว้แจกใบงำน    

ท่ี 16   ใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วำมรู้ 
   4.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำเร่ือง ทรัพยำกรน ้ ำ ดว้ยควำมละเอียดรอบคอบจำก 

ส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง 
   5.  ผูเ้รียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอยำ่งทรัพยำกรน ้ ำอย่ำงมีเหตุ

และผล โดยมีผูส้อนคอยใหค้  ำแนะน ำช้ีแจงขอ้สงสยั 
   6.  ผูเ้รียนสรุปองคค์วำมรู้ เร่ืองทรัพยำกรน ้ ำ ส่งตวัแทนมำน ำเสนอควำมคิด    

รวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ 
   7.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียนโชวผ์ลงำนท่ีบอร์ดและส่งสมุด 

ชัว่โมงท่ี 2 
   8.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 15 เร่ือง ทรัพยำกรดินดว้ยควำมละเอียด

รอบคอบจำกส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 17 
   9.  ผูเ้รียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอยำ่งทรัพยำกรดินอยำ่งมีเหตุ

และผล โดยมีผูส้อนคอยใหค้  ำแนะน ำช้ีแจงขอ้สงสยั 
       10.  ผูเ้รียนสรุปองคค์วำมรู้ เร่ืองทรัพยำกรดิน ส่งตวัแทนมำน ำเสนอควำมคิด

รวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ 
ช่ัวโมงที ่3 

       11.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 16 เร่ือง ทรัพยำกรอำกำศ ดว้ยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 18 

       12.  ผูเ้ รียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่ำงทรัพยำกรอำกำศ                    
อยำ่งมีเหตุและผลโดยมีผูส้อนคอยใหค้  ำแนะน ำช้ีแจงขอ้สงสยั 

       13.  ผูเ้รียนสรุปองค์ควำมรู้   เร่ืองทรัพยำกรอำกำศ   ส่งตวัแทนมำน ำเสนอ        
ควำมคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ 
ช่ัวโมงที ่4 

       14.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 17 เร่ือง ทรัพยำกรป่ำไม ้ดว้ยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 19 
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   15. ผู ้เ รียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นช่วยกันยกตัวอย่ำงทรัพยำกรป่ำไม ้                     
อยำ่งมีเหตุและผล   โดยมีผูส้อนคอยใหค้  ำแนะน ำช้ีแจงขอ้สงสยั 

   16. ผูเ้รียนสรุปองคค์วำมรู้   เร่ือง ทรัพยำกรป่ำไม ้ส่งตวัแทนมำน ำเสนอ             
ควำมคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ 

   17. ผูส้อนใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน   แจกใบงำนท่ี 20 เร่ือง ป่ำไม้
และสตัวป่์ำ จำก Internet และน ำเสนอขอ้มูลหนำ้ชั้นเรียน 
ช่ัวโมงที ่5 

   18. ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำใบควำมรู้ท่ี 18 เร่ือง ทรัพยำกรสัตวป่์ำ ดว้ยควำม
ละเอียดรอบคอบจำกส่ือ แลว้ใหผู้เ้รียนท ำแบบทดสอบทำ้ยเร่ือง ผูส้อนแจกใบงำนท่ี 21 

   19. ผูเ้รียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นช่วยกนัยกตวัอย่ำงทรัพยำกรสัตวป่์ำ                   
อยำ่งมีเหตุและผล   โดยมีผูส้อนคอยใหค้  ำแนะน ำช้ีแจงขอ้สงสยั 

   20. ผูเ้รียนสรุปองคค์วำมรู้ เร่ือง ทรัพยำกรสัตวป่์ำ ส่งตวัแทนมำน ำเสนอ       
ควำมคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศัน์ 
  4.3  ขั้นสรุป 
ช่ัวโมงที ่6 

   21. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัตรวจค ำตอบ และประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและตรวจใบงำนท่ี 21 

   22. ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเก่ียวกบักำรใชป้ระโยชน์และปัญหำจำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อใหค้งอยูอ่ยำ่งย ัง่ยนื 

   23. ผูส้อนตรวจสมุดเพื่อตรวจค ำตอบ   และประเมินผลของผูเ้รียนแต่ละคน 
(นอกเวลำ) 
ช่ัวโมงที ่7 

   24. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 

 5.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1  ใบควำมรู้ท่ี 14-18 
  5.2  ใบงำนท่ี 16-21 
  5.3  แหล่งขอ้มูล www.aksorn.com 
  5.4  แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดันครปฐม 
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  5.5  ส่ือหลกัสูตรสถำนศึกษำ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 

 6.  การวัดและประเมินผล 
  6.1 วิธีกำรวดัและประเมินผล 
   6.1.1  ตรวจใบงำนท่ี 16-21 
   6.1.2  สงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
   6.1.3 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำน 
   6.1.4 สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1.5 สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนของผูเ้รียนรำยบุคคล 
   6.1.6 สังเกตพฤติกรรมกำรน ำเสนอผลงำน 
   6.1.7  ตรวจแบบทดสอบ 
  6.2 เคร่ืองมือวดัและประเมิน 
   6.2.1  ใบงำนท่ี 16-21 
   6.2.2  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน 
   6.2.3 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
   6.2.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.5 แบบทดสอบ 
  6.3 เกณฑก์ำรวดัและประเมินผล 
   6.3.1 ใบงำนท่ี 16-21 ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50 
   6.3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตผลงำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ

ประเมิน) 
   6.3.3  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (รำยละเอียดอยู่ในแบบ

ประเมิน) 
   6.3.4 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(รำยละเอียดอยูใ่นแบบประเมิน) 
   6.3.5 แบบทดสอบ ผำ่นเกณฑร้์อยละ 50 
 7.  การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7.1  ควำมพอประมำณ 
   7.1.1 นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรน ้ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   แหล่งน ้ ำ   คุณภำพของ  

น ้ ำ  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ 
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   7.1.2 นักเรียนรู้จักทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   ปัญหำท่ีเก่ียวกับดิน   
และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน 

   7.1.3 นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรอำกำศ   ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบั
อำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ 

   7.1.4 นกัเรียนรู้จกัและส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ำไม ้  ประเภทของ
ทรัพยำกรป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้ และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เก่ียวกบัป่ำไม ้

   7.1.5 นักเรียนรู้จักทรัพยำกรสัตว์ป่ำ   ประเภทของสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำ
คุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบั
สัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

  7.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   7.2.1 นักเรียนรู้จกัและเขำ้ใจทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ  แหล่งน ้ ำ    

คุณภำพของน ้ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ 
   7.2.2 นักเรียนรู้จักและเขำ้ใจทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   ปัญหำท่ี

เก่ียวกบัดิน   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน 
   7.2.3 นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจองคป์ระกอบของทรัพยำกรอำกำศ  ประโยชน์ของ

อำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ 
   7.2.4 นกัเรียนรู้จกั เขำ้ใจและส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ำไม ้  ประเภท

ของทรัพยำกรป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ
ท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้

   7.2.5 นกัเรียนรู้จกั เขำ้ใจโครงสร้ำงของทรัพยำกรสัตวป่์ำ   ประเภทของสัตว์
ป่ำสงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ข
ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยืน
สืบไป 

  7.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   7.3.1 นักเรียนเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   

แหล่งน ้ำ   คุณภำพของน ้ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ 
   7.3.2 นกัเรียนเขำ้ใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   

ปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน  และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน 
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   7.3.3 นักเรียนเข้ำใจและเห็นคุณค่ำองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      
ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ 

   7.3.4 นกัเรียน เขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของกำรส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกร  
ป่ำไม ้ ประเภทของทรัพยำกรป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงใน
กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้

   7.3.5 นักเรียนเขำ้ใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรสัตวป่์ำ   ประเภทของ
สัตวป่์ำสงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง  ประโยชน์ของสัตวป่์ำ  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ  แนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้
ย ัง่ยนืสืบไป 

  7.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   7.4.1 นักเรียนมีควำมรู้ในเร่ืองของทรัพยำกรน ้ ำ รู้จักประโยชน์ของน ้ ำ      

แหล่งน ้ำ   คุณภำพของน ้ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ 
   7.4.2 นักเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   ปัญหำท่ี

เก่ียวกบัดิน   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน 
   7.4.3  นัก เ รียน มีควำม รู้ เ ก่ี ยวกับองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      

ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ 
   7.4.4 นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรป่ำไม ้  ประเภทของทรัพยำกรป่ำไม ้     

ประโยชน์ของป่ำไม ้  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้
   7.4.5 นักเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรสัตวป่์ำ   ประเภทของสัตวป่์ำสงวน 

สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เก่ียวกบัสตัวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

  7.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   7.5.1 นกัเรียนมีตระหนักเก่ียวกบัทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   แหล่ง

น ้ำ   คุณภำพของน ้ำ  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ 
   7.5.2 นกัเรียนตระหนกัเก่ียวกบัประเภทของทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   

ปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน 
   7.5.3 นักเรียนมีควำมตระหนักเก่ียวกับองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      

ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ 
   7.5.4 นกัเรียนมีควำมตระหนกัเก่ียวกบัทรัพยำกรป่ำไม ้ ประเภทของทรัพยำกร

ป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้ และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้
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   7.5.5 นกัเรียนมีควำมตระหนกัเก่ียวกบัทรัพยำกรสัตวป่์ำ   ประเภทของสัตวป่์ำ
สงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ข
ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยืน
สืบไป 

 8.  ตัวช้ีวดัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  8.1 ควำมพอประมำณ 
   8.1.1 นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรน ้ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   แหล่งน ้ ำ   คุณภำพของ    

น ้ ำ  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ  ไดร้้อยละ 80 
   8.1.2 นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรดิน  ประโยชน์ของดิน ปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน   และ

แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน  ไดร้้อยละ 80 
   8.1.3 นกัเรียนรู้จกัทรัพยำกรอำกำศ  ประโยชน์ของอำกำศ ปัญหำท่ีเก่ียวกบั

อำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ  ไดร้้อยละ 80 
   8.1.4 นกัเรียนรู้จกัและส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ำไม้   ประเภทของ

ทรัพยำกรป่ำไม ้  ประโยชน์ของป่ำไม ้  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เก่ียวกบัป่ำไม ้ ไดร้้อยละ 80 

   8.1.5 นักเรียนรู้จักทรัพยำกรสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำ
คุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบั
สัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยนืสืบไปได ้    ร้อย
ละ 80 

  8.2 ควำมมีเหตุมีผล 
   8.2.1 นักเรียนรู้จกัและเขำ้ใจทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   แหล่งน ้ ำ   

คุณภำพของน ้ำ  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ำ   ไดร้้อยละ 80 
   8.2.2 นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน  ปัญหำท่ีเก่ียวกบั

ดิน   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน   ไดร้้อยละ 80 
   8.2.3 นกัเรียนรู้จกัและเขำ้ใจองคป์ระกอบของทรัพยำกรอำกำศ  ประโยชน์ของ

อำกำศ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   ไดร้้อยละ 80 
   8.2.4 นกัเรียนรู้จกั เขำ้ใจและส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกรป่ำไม้   ประเภท

ของทรัพยำกรป่ำไม ้  ประโยชน์ของป่ำไม ้ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้ และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ
ท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  ไดร้้อยละ 80 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

303 

   8.2.5 นักเรียนรู้จัก เข้ำใจโครงสร้ำงของทรัพยำกรสัตว์ป่ำ  ประเภทของ       
สัตวป่์ำสงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้
ย ัง่ยนืสืบไป   ไดร้้อยละ 80 

  8.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   8.3.1 นักเรียนเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   

แหล่งน ้ำ   คุณภำพของน ้ ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ   ได้
ร้อยละ 80 

   8.3.2 นกัเรียนเขำ้ใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   
ปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน   ไดร้้อยละ 80 

   8.3.3 นักเรียนเข้ำใจและเห็นคุณค่ำองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      
ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   
ไดร้้อยละ 80 

   8.3.4 นกัเรียน เขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของกำรส ำรวจโครงสร้ำงของทรัพยำกร  
ป่ำไม ้ ประเภทของทรัพยำกรป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงใน
กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  ไดร้้อยละ 80 

   8.3.5 นักเรียนเขำ้ใจและเห็นประโยชน์ของทรัพยำกรสัตวป่์ำ     ประเภทของ
สัตวป่์ำสงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้
ย ัง่ยนืสืบไป   ไดร้้อยละ 80 

  8.4 เง่ือนไขควำมรู้ 
   8.4.1 นักเรียนมีควำมรู้ในเร่ืองของทรัพยำกรน ้ ำ รู้จักประโยชน์ของน ้ ำ       

แหล่งน ้ ำ   คุณภำพของน ้ ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ      
ไดร้้อยละ 80 

   8.4.2 นักเรียนมีควำมรู้เก่ียวกับทรัพยำกรดิน ประโยชน์ของดิน ปัญหำท่ี
เก่ียวกบัดิน   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน  ไดร้้อยละ 80 

   8.4.3  นัก เ รียน มีควำม รู้ เ ก่ี ยวกับองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      
ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   
ไดร้้อยละ 80 
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   8.4.4 นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรป่ำไม ้  ประเภทของทรัพยำกรป่ำไม ้     
ประโยชน์ของป่ำไม ้  ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้  ได้
ร้อยละ 80 

   8.4.5 นกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบัทรัพยำกรสัตวป่์ำ     ประเภทของสัตวป่์ำสงวน 
สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืนสืบไป   
ไดร้้อยละ 80 

  8.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
   8.5.1 นกัเรียนมีตระหนักเก่ียวกบัทรัพยำกรน ้ ำ รู้จกัประโยชน์ของน ้ ำ   แหล่ง

น ้ ำ   คุณภำพของน ้ ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัน ้ ำ   ไดร้้อย
ละ 80 

   8.5.2 นกัเรียนตระหนกัเก่ียวกบัประเภทของทรัพยำกรดิน   ประโยชน์ของดิน   
ปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัดิน  ไดร้้อยละ 80 

   8.5.3 นักเรียนมีควำมตระหนักเก่ียวกับองค์ประกอบของทรัพยำกรอำกำศ      
ประโยชน์ของอำกำศ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัอำกำศ   
ไดร้้อยละ 80 

   8.5.4 นักเรียนมีควำมตระหนักเก่ียวกับทรัพยำกรป่ำไม ้  ประเภทของ
ทรัพยำกรป่ำไม ้ ประโยชน์ของป่ำไม ้ ปัญหำท่ีเก่ียวกบัป่ำไม ้ และแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เก่ียวกบัป่ำไม ้  ไดร้้อยละ 80 

   8.5.5 นักเรียนมีควำมตระหนักเก่ียวกับทรัพยำกรสัตว์ป่ำ   ประเภทของ       
สัตวป่์ำสงวน สัตวป่์ำคุม้ครอง   ประโยชน์ของสัตวป่์ำ   ปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   แนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์ำ   และแนวทำงในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม   
ใหย้ ัง่ยนืสืบไป  ไดร้้อยละ 80 
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แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานนักเรียน  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

คว
ำมถกูตอ้งของ

เน้ือหำ 

คว
ำมคิดรวบยอด
หรือผงัมโน

ทศัน์ 

วิธี
กำรน ำเสนอ 

ก
ำรยอมรับ
ผลงำน 

กำร
น ำไปใชแ้กปั้ญหำ
อยำ่งมีเหตุมีผล 

เ
พิ่มเ
ติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  

ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  

ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  

พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  

ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

กำ
รใชเ้คร่ืองมือ 

กำ
รแกปั้ญหำ
อยำ่งมีเหตุผล 

กำ
รเกบ็รักษำ 

อุป
กรณ์ 

เ
วลำท่ีใชใ้น

กำร
ปฏิบติักำร
ทดลอง 

เ
พิ่มเติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดี

มาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  

พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  

ปรับปรุง   
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แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ให้
ควำมร่วมมือ 

กำ
รมีเหตุมีผล 

มี
ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค ์

มี
ควำมรอบรู้ 

มี
คุณธรรม เ

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  

ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  

ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  

พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  

ปรับปรุง   
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แบบทดสอบ 
การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
1. เขำสำมร้อยยอดท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จดัเป็นอะไร 
 ก. วนอุทยำน 
 ข. อุทยำนแห่งชำติ 
 ค. สวนพฤกษศำสตร์ 
 ง. ป่ำสงวนแห่งชำติ 
2. ลกัษณะสถำนท่ีสำธำรณะท่ีมกัมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์คือขอ้ใด 
 ก. วนอุทยำน 
 ข. สวนพฤกษศำสตร์ 
 ค. สวนรุกขชำติ 
 ง. อุทยำนแห่งชำติ 
3. สัตวป่์ำสงวนท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้คือสัตวช์นิดใด 
 ก. ละมัง่ 
 ข. สมนั 
 ค. เลียงผำ 
 ง. กวำงผำ 
4. คำร์บอนมอนอกไซดเ์ป็นพิษต่อสตัวเ์พรำะเหตุใด 
 ก. ป้องกนัไม่ใหเ้มด็เลือดแดงไหลไปตำมเสน้เลือด 
 ข. จบัแน่นกบัฮีโมโกลบินท ำใหไ้ดรั้บออกซิเจนนอ้ย 
 ค. ท ำใหน้ ้ ำเลือดเส่ือมคุณภำพ 
 ง. ไปกระตุน้ศูนยค์วบคุมกำรหำยใจในสมอง 
5. กำรแกไ้ขมลภำวะต่ำง ๆ เรำควรเนน้ขอ้ใดมำกท่ีสุด 
 ก. ออกกฎหมำยควบคุมอยำ่งเคร่งครัด 
 ข. ปลูกฝังใหป้ระชำชนมองเห็นควำมส ำคญัของสภำวะแวดลอ้ม 
 ค. ปลูกตน้ไมม้ำก ๆ 
 ง. ควบคุมจ ำนวนประชำกร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

311 

6. “กำรสงวนป่ำเป็นกำรอนุรักษธ์รรมชำติท่ียิง่ใหญ่” ดงันั้นกำรอนุรักษป่์ำจึงมีควำมส ำคญัตำม 
 ขอ้ใดมำกท่ีสุด 
 ก. เพรำะเป็นตน้น ้ำล ำธำร 
 ข. เป็นท่ีอำศยัของสัตวป่์ำ 
 ค. เพรำะเป็นแหล่งใหอ้ำกำศบริสุทธ์ิ 
 ง. เพรำะช่วยป้องกนัภยัธรรมชำติ 
7. ขอ้ใดมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุดต่อกำรอนุรักษน์ ้ ำ 
 ก. ใชน้ ้ ำอยำ่งประหยดัท่ีสุด 
 ข. ใชน้ ้ ำอยำ่งคุม้ค่ำท่ีสุด 
 ค. ป้องกนักำรเกิดมลภำวะของน ้ำ 
 ง. รักษำแหล่งตน้น ้ำไว ้
8. ขอ้ใดเป็นผลท่ีเกิดจำกกำรเสียสมดุลธรรมชำติ 
 ก. มีแมลงวนัมำกในฤดูร้อน 
 ข. ถ่ินท่ีมีอำกำศช้ืนมกัเป็นโรคปอด 
 ค. แมลงระบำดกดักินพืชผลในไร่ 
 ง. มีคนเกิดมำกแต่ตำยนอ้ย 
 จำกตำรำงจงตอบค ำถำมขอ้ 9 - 10 

ที ่ โรงงาน pH องศาC BOD COD 

1 สุรำ 7 58 61250 76876 

2 ฆ่ำสตัว ์ - - 1540 2580 

3 ท ำก๋วยเต๋ียว 4.8 - 8248 8593 

4 ปลำป่น 7 46 147050 244652 

5 กระดำษ 11.1 - 667 1817 

 
9.  ขอ้ใดมีค่ำ BOD ต ่ำท่ีสุด 
      ก.  2 
      ข.  3 
      ค.  4 
      ง.  5 

10.  โรงงำนใดมีปัญหำดำ้นน ้ำเสียมำกท่ีสุด 
          ก.  1 
          ข.  3 
          ค.  4 
          ง.  5 
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เฉลยแบบทดสอบ 
การใช้ประโยชน์และปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

10.ค 
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ใบความรู้ที ่ 1 
เร่ือง แหล่งทีอ่ยู่ของส่ิงมีชีวติ (Community Habitat) 

 

 แหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่นั้ นจะเป็นท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร เป็นบริเวณ           
ท่ีผสมพนัธ์ุ วางไข่เล้ียงดูตวัอ่อน และเป็นท่ีหลบซ่อนตวัจากอนัตรายต่าง ๆ แหล่งท่ีอยูน่ั้นแบ่งเป็น
พื้นน ้าและพื้นดิน คือ 

 

  

1. แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้ าเคม็ (Oceanic Habitat) คือ 
ได้แก่บริเวณพื้นน ้ าท่ีเป็นทะเล และมหาสมุทร 
ประกอบด้วยชายฝ่ังทะเลซ่ึงมีทั้ งหาดทรายและ
หาดหิน ชายหาดเป็นบริเวณท่ีถูกน ้ าทะเลซดัข้ึนมา
ตลอดเวลา พื้นผิวของหาดทรายและหาดหินจะ
เปียกและแห้งสลบักนัในช่วงวนัหน่ึงๆ ท่ีเป็นเวลา
น ้ าข้ึนน ้ าลง ท าให้อุณหภูมิช่วงวนัหน่ึง ๆ ของ
บริเวณดังกล่าวแตกต่างกันไปด้วย   นอกจากน้ี    
น ้ าทะ เลมีสารประกอบพวกเกลือละลายอยู ่     
หลายชนิด   

ที่มา http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/fisher/fi16/page_8.htm 
 

สัตวท่ี์อาศยัอยู่ในทะเลจึงตอ้งมีการปรับสภาพทางสรีระส าหรับการด ารงชีพอยู่ ในน ้ าเค็มดว้ย      
จากชายฝ่ังทะเลออกไป จะเป็นบริเวณไหล่ทวีป ทะเล และมหาสมุทร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมี ส่ิงมีชีวิต
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก นบัเป็นแหล่งอาหารใหญ่ท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต ประกอบดว้ย แพลงกต์อนพืช 
และแพลงก์ตอนสัตวน์านาชนิด หญา้ทะเล สาหร่ายทะเลท่ีสัตวน์ ้ าพวก กุง้ หอย ปู ปลา พะยูน 
ปลาวาฬ โลมา และอ่ืน ๆ อาศยัเป็นอาหารและช่วยในการเจริญเติบโต ใตท้อ้งทะเลจะมีบริเวณแนว
ปะการัง หรืออาจเรียกไดว้่า เป็นป่าใตท้ะเล ท่ีเทียบไดก้บัป่าบนบก แนวปะการังเกิดจากสัตวพ์วก
ปะการังซ่ึงมีสารหินปูนห่อหุม้ล าตวั สืบพนัธ์ุแบบแตกหน่อเช่ือมติดกนักบัตวัเดิมท าใหเ้กิดเป็นกลุ่ม
กอ้นของปะการัง บริเวณของปะการังน้ีมีความส าคญัมาก เพราะเป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ดา้นอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั แหล่งอนุบาลลูกอ่อนของสัตวน์ ้ า ปัจจุบนัปะการังถูกท าลายลงเป็น
อนัมากและรวดเร็วจนใกลภ้าวะวิกฤติ นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งไดช่้วยกนัคิดหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 
เช่น จดัท าแนวปะการังเทียม ศึกษาวิธีเพาะเล้ียงเพิ่มจ านวนปะการังในระยะยาว แต่ตอ้งใชเ้วลานาน
มากจึงจะเกิดเป็นแนวปะการังธรรมชาติ บางแห่งแกปั้ญหาโดยวางทุ่นรอบ ๆ แนวปะการัง เพื่อ
ป้องกนัคนเขา้ไปรบกวนหรือท าลาย 
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       1.   แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าจืด (Freshwater  
Habitat) คือ แม่น ้ า ล  าคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบ แอ่งน ้ า น ้ าตก ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยั
อยู่ในแหล่งน ้ าเหล่าน้ีไดแ้ก่ ปลาตะเพียน 
ปลาบู่ ปลาเข็ม ปลาช่อน กุง้ฝอยและกุ้ง
กา้มกราม  การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตใน
แหล่งน ้ าจืดจะตอ้งมีการปรับตวัในด้าน
การปรับเปล่ียนอุณหภูมิของแหล่งน ้า         

ทีม่า http://images.google.co.th/images?hl=th&um=1&q=&sa=N&start =20&ndsp=20 

ปริมาณของออกซิเจนในแหล่งน ้า ความเร็วและความแรงของกระแสน ้าและความขุ่นของกระแสน ้ า
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

  

       2.  แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็นพื้นดิน (Terrestrial  
Habitat) มีสภาพต่างกนัไปตามภูมิประเทศ  
ภู มิอ ากาศ  เ ช่น  เขต ป่ า ดิบ ช้ืนบ ริ เ วณ        
ศูนย์สูตร ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ทุ่งหญ้า   
เขตอบอุ่น ทะเลทราย ฯลฯ ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่
บนบกจะมีชนิดและปริมาณท่ีแตกต่างกัน
ไป มีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
เพื่อใหด้ ารงชีวิตอยูไ่ด ้
  

 

  
ทีม่า http://www.holidaythai.com/destination_guide.htm 
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ใบงานที่  1 
เร่ือง แหล่งทีอ่ยู่ของส่ิงมีชีวติ (Community Habitat) 

 

 

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

 

 1. จากภาพแต่ละภาพนั้นมีกลุ่มส่ิงมีชีวิตอะไรบา้ง 
 2. กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแต่ละภาพมีขนาดของกลุ่มส่ิงมีชีวิตเท่ากนัหรือไม่และเกิดจาก
สาเหตุใดบา้ง 

 3. ส่ิงมีชีวิตจากภาพอาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 4. สาเหตุท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวิตในแต่ละท่ีนั้นมีชนิดและปริมาณแตกต่างกนั 
 5. สรุปเป็นผงัมโนทศัน์เพื่อน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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แนวการตอบใบงานที่  1 
เร่ือง แหล่งทีอ่ยู่ของส่ิงมีชีวติ (Community Habitat) 

 

 

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

 
 1. จากภาพแต่ละภาพนั้นมีกลุ่มส่ิงมีชีวิตอะไรบา้ง 
  1.1 กลุ่มส่ิงมีชีวิตของพืช (ดอกบวั) 

  1.2 กลุ่มส่ิงมีชีวิตของสตัว ์(ปลา) 
 2. กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแต่ละภาพมีขนาดของกลุ่มส่ิงมีชีวิตเท่ากนัหรือไม่และเกิดจาก
สาเหตุใดบา้ง 
  2.1 กลุ่มส่ิงมีชีวิตมีขนาดต่างกันตามแหล่งท่ีอยู่อาศยัเช่นดอกบวัในแหล่งใหญ่ 
ยอ่มต่างจากแหล่งน ้าเลก็ 

  2.2 กลุ่มส่ิงมีชีวิตมีขนาดต่างกนัตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
   2.2.1 ปลามา้ลายลกัษณะเฉพาะตวั   มีลกัษณะแปลก   มีลายรอบตวั คลา้ยมา้ลาย 

อาศยัอยูใ่นทะเลอนัดามนั และกินปลาเลก็และพืช เป็นอาหาร ถ่ินก าเนิดประเทศจีน 

   2.2.2  ปลาการ์ตูนลกัษณะเฉพาะตวั ตวัเลก็ มีสีสันสวยชอบอาศยัอยู่รวมกบั
ดอกไมท้ะเล เพื่อเป็นการพรางตวัหลบหลีกศตัรู เพราะปลาการ์ตูนเป็นปลาท่ีเป็นอาหาร ส าหรับ
ปลาใหญ่ และอาหารปลาเลก็ในทอ้งทะเล 
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 3. ส่ิงมีชีวิตจากภาพอาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนัหรือไม่ อยา่งไร 
  ส่ิงมีชีวิตจากภาพอาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีอยูต่่างกนัคือดอกบวัอาศยัในแหล่งน ้าจืดส่วน 

ปลามา้ลายและปลาการ์ตูนอาศยัในแหล่งน ้าเคม็ 
 4. สาเหตุท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวิตในแต่ละท่ีนั้นมีชนิดและปริมาณแตกต่างกนั 
  สาเหตุท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณต่างกนัเป็นเพราะเหตุท่ีอยูน่ัน่เอง 
 5. สรุปเป็นผงัมโนทศัน์เพื่อน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

แหล่งท่ีอยูข่อง
ส่ิงมีชีวติ 

แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็น
น ้าเคม็ 

แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็น 

น ้าจืด 

แหล่งท่ีอยูท่ี่เป็น
พื้นดิน 
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ใบงานที่  2 
เร่ือง ระบบนิเวศใกล้ตัว 

 

 1. ใหน้กัเรียนศึกษาระบบนิเวศบริเวณบ่อเล้ียงปลา นาขา้ว โรงเพาะเห็ด ในบริเวณ 
โรงเรียน 

 2. ใหน้กัเรียนศึกษาส ารวจสภาพทัว่ไป   วาดแผนผงับริเวณท่ีส ารวจและบนัทึกผลวา่     
พบส่ิงใดบา้งในบริเวณท่ีส ารวจแลว้บนัทึกผล 
 3. เก็บตวัอย่างน ้ าเพื่อวดัอุณหภูมิ หาค่าความเป็นกรด – เบส และส ารวจปริมาณ
ส่ิงมีชีวิตในน ้าแลว้บนัทึกผล 
 4. น าเชือกผูกเขา้กบัแผ่นกระเบ้ืองแลว้หย่อนลงไปในน ้ าเพื่อวดัความโปร่งแสงของ  
น ้ าจนถึงระดบัท่ีเร่ิมมองไม่เห็นใหท้ าเคร่ืองหมายไวท่ี้เชือกน ามาวดัความลึกแลว้บนัทึกผล 

 5. ท าซ ้ าขอ้ 4 อีก 2 คร้ัง แลว้หาค่าเฉล่ียแลว้บนัทึกผล 
 6. ใชท่ี้ชอ้นลูกน ้ าลากวนไปมาตามผิวน ้ าเพื่อส ารวจชนิดและปริมาณของส่ิงมีชีวิตท่ี 
พบอาจใชแ้วน่ขยายหรือกลอ้งจุลทรรศน์แลว้บนัทึกผล 
 7. น าดินทั้ง 3 แห่งมาทดสอบท่ีห้องปฏิบติัการแลว้วางบนตะแกรงท่ีวางบนถว้ย
กระเบ้ือง แลว้เปิดไฟ 40 วตัต ์ให้มีระยะห่างประมาณ 1 ฟุต ใชเ้วลา 12 ชัว่โมง แลว้จึงสังเกต
ส่ิงมีชีวิตท่ีบริเวณถว้ยกระเบ้ืองท่ีรองรับแลว้บนัทึกผล 

 8. น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
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แนวการตอบใบงานที่  2 
เร่ือง ระบบนิเวศใกล้ตัว 

 

 1. นักเรียนศึกษาระบบนิเวศบริเวณบ่อเล้ียงปลา นาขา้ว โรงเพาะเห็ด ในบริเวณ
โรงเรียน (ดงัภาพ) 
 

 
 

ทีม่า โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 1 มิถุนายน 2551 

 
 2. นักเรียนศึกษาส ารวจสภาพทัว่ไป ถ่ายภาพบริเวณท่ีส ารวจและบนัทึกผลว่าพบ    
ส่ิงใดบา้งในบริเวณท่ีส ารวจแลว้บนัทึกผล 
 

สถานท่ี ภาพ 
บ่อเล้ียงปลา   พบปลาดุกเป็น 
จ านวนมาก 

 
นาขา้ว   พบนาขา้วเป็นจ านวนมาก 

 
โรงเพาะเห็ด   พยเห็ดก าลงัออกดอก 
เป็นจ านวนมาก 
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 3. เก็บตวัอย่างน ้ าเพื่อวดัอุณหภูมิ หาค่าความเป็นกรด – เบส และส ารวจปริมาณ
ส่ิงมีชีวิตในน ้าแลว้บนัทึกผล 

ตวัอยา่งน ้า กรด กลาง เบส จ านวนส่ิงมีชีวิต 
1.บ่อเล้ียงปลา  /  ลูกน ้า 2 ตวั  
2.นาขา้ว  /  ลูกคางคก 5 ตวั 
3.บ่อน ้าขา้งศาลตายาย   / ส่ิงมีชีวิตคลา้ยไรน ้าจ  านวนมาก 

เม่ือส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์
     

 4. น าเชือกผูกเขา้กบัแผ่นกระเบ้ืองแลว้หย่อนลงไปในน ้ าเพื่อวดัความโปร่งแสงของ 
น ้าจนถึงระดบัท่ีเร่ิมมองไม่เห็นใหท้ าเคร่ืองหมายไวท่ี้เชือกน ามาวดัความลึกแลว้บนัทึกผล 
  4.1 ไม่สามารถมองเห็นท่ีระดบั 70 เซนติเมตร 

 5. ท าซ ้ าขอ้ 4 อีก 2 คร้ัง แลว้หาค่าเฉล่ียแลว้บนัทึกผล 
  5.1 คร้ังท่ี 1 ไม่สามารถมองเห็นท่ีระดบั 70 เซนติเมตร 
  5.2 คร้ังท่ี 2 ไม่สามารถมองเห็นท่ีระดบั 71 เซนติเมตร 
  5.3 คร้ังท่ี 3 ไม่สามารถมองเห็นท่ีระดบั 74 เซนติเมตร 
  5.4 บนัทึกผล ไม่สามารถมองเห็นท่ีระดบั 71.67 เซนติเมตร 

 6. ใชท่ี้ชอ้นลูกน ้ าลากวนไปมาตามผิวน ้ าเพื่อส ารวจชนิดและปริมาณของส่ิงมีชีวิตท่ี 
พบอาจใชแ้วน่ขยายหรือกลอ้งจุลทรรศน์แลว้บนัทึกผล 

ตวัอยา่งน ้า กรด กลาง เบส จ านวนส่ิงมีชีวิต 
1.  บ่อเล้ียงปลา  /  ลูกน ้า 2 ตวั  
2.  นาขา้ว  /  ลูกคางคก 5 ตวั 
3.  บ่อน ้าขา้งศาลตายาย   / ส่ิงมีชีวิตคลา้ยไรน ้าจ  านวนมาก

เม่ือส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์
 

 7. น าดินทั้ง 3 แห่งมาทดสอบท่ีห้องปฏิบติัการแลว้วางบนตะแกรงท่ีวางบนถว้ย
กระเบ้ือง แลว้เปิดไฟ 40 วตัต ์ให้มีระยะห่างประมาณ 1 ฟุต ใชเ้วลา 12 ชัว่โมง แลว้จึงสังเกต
ส่ิงมีชีวิตท่ีบริเวณถว้ยกระเบ้ืองท่ีรองรับแลว้บนัทึกผล 

ตวัอยา่งดิน กรด กลาง เบส จ านวนส่ิงมีชีวิต 
1.  บ่อเล้ียงปลา   / ส่ิงมีชีวิตคลา้ยมดเลก็ๆ 4-5 ตวั  
2.  นาขา้ว   / ส่ิงมีชีวิตคลา้ยมดเลก็ๆ 4-5 ตวั 
3.  บ่อน ้าขา้งศาลตายาย   / มีไอน ้าและไม่พบส่ิงมีชีวิต 
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 8. น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
ตวัอยา่งน ้าและดิน การอภิปราย 

1.  บ่อเล้ียงปลา เม่ือน าตวัอย่างจากน ้ าจะพบลูกน ้ า 1-2 ตวั เม่ือน าดินมาทดสอบ
พบส่ิงมีชีวิตคลา้ยมดเล็ก ๆ 4-5 ตวั ท าให้ทราบว่ามีส่ิงท่ีเอ้ือต่อ
การด ารงชีวิต 

2.  นาขา้ว เม่ือน าตัวอย่างน ้ ามาสังเกตจะพบลูกน ้ า 1-2 ตัว เม่ือน าดินมา
ทดสอบพบส่ิงมีชีวิตคลา้ยมดเล็กๆ 4-5 ตวั ท าให้ทราบว่ามีส่ิงท่ี
เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 

3.  บ่อน ้าขา้งศาลตายาย มีไอน ้าและไม่พบส่ิงมีชีวิตแสดงใหเ้ห็นว่าสภาพยงัไม่ค่อยเอ้ือต่อ 
ส่ิงมีชีวิตเท่าใดนักส่วนใหญ่จะเอ้ือเฉพาะส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ใน
น ้า และตอ้งเป็นพวกจุลินทรีย ์
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ใบความรู้ที ่ 2 
เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 

 

 ส่ิงมีชีวิตและแหล่งท่ีอยู่ท่ีแตกต่างกันนั้นท าให้เกิดความหลากหลายในระบบนิเวศ   
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ระบบนิเวศธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คือ  

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

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

 
ท่ีมาhttp://www.visualtravelguide.net /medium/Jordan-Wadi-Rum-
Desert .html 

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

1.1  ระบบนิเวศบนบก เช่น ป่า     
ป่าไม ้ทุ่งหญา้ ทะเลทราย 

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

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

1.2  ระบบนิเวศแหล่งน ้าซ่ึงมี 
ทั้ งน ้ าจืดและน ้ า เค็ม เช่น แม่น ้ า  
ค ลอ ง   หนอ ง  บึ ง  ท ะ เ ลส าบ 
มหาสมุทร ทะเล    

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

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

 

 2. ระบบนิเวศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศท่ีมกัเกิดข้ึนซอ้นอยูก่บัระบบ 
นิเวศตามธรรมชาติ โดยมีมนุษยเ์ป็นผูท้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ 
  2.1  ระบบนิเวศชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร นครปฐม ฯลฯ 
  2.2  ระบบนิเวศเกษตรกรรม เช่น สวน นา ไร่ ฯลฯ 
  2.3  ระบบนิเวศอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน เหมืองแร่ ฯลฯ 
  2.4  ระบบนิเวศจ าลองต่าง ๆ เช่น อ่างเล้ียงปลา ตูป้ลา ฯลฯ 
  ท่ีกล่าวมาลว้นเป็นระบบนิเวศแบบปิดเพราะไม่มีการถ่ายเทพลงังานไปยงัระบบ
นิเวศอ่ืน ๆ ระบบนิเวศแต่ละระบบอาจแตกต่างกนัไปตามแหล่งท่ีอยู ่คือ ระบบนิเวศขนาดเลก็ เช่น       
แอ่งน ้า ขอนไมผ้ ุรอยเทา้สตัว ์ฯลฯ และระบบนิเวศขนาดใหญ่ เช่น โลกท่ีทุกคนอาศยัอยู ่
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ใบงานที่  3 
เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 

 

 จากใบงานท่ี 2 เร่ืองระบบนิเวศในโรงเรียนใหน้กัเรียนตอบค าถามดงัน้ี 
 1. ระบบนิเวศท่ีท าการส ารวจเป็นระบบนิเวศแบบใด 

 2. สภาพทางกายภาพของระบบนิเวศมีผลต่อการด ารงชีวิตในระบบนิเวศหรือไม่ 
อยา่งไร 

 3. สรุปความคิดรวบยอดเป็นผงัมโนทศัน์เพื่อน าเสนอและส่งครู 
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แนวการตอบใบงานที่  3 
เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 

 

 จากใบงานท่ี 2 เร่ืองระบบนิเวศในโรงเรียนใหน้กัเรียนตอบค าถามดงัน้ี 
 1. ระบบนิเวศท่ีท าการส ารวจเป็นระบบนิเวศแบบใด 

  เป็นระบบนิเวศชุมชนเมือง และมีการผสมผสาน ระบบนิเวศเกษตรกรรม เช่น สวน 
นา ไร่ ฯลฯ 
 2. สภาพทางกายภาพของระบบนิเวศมีผลต่อการด ารงชีวิตในระบบนิเวศหรือไม่ 
อยา่งไร 
 3.  สภาพทางกายภาพของระบบนิเวศมีผลต่อการด ารงชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ท่ี
จดัเป็นสถานการณ์จริงใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั 
 4.  สรุปความคิดรวบยอดเป็นผงัมโนทศัน์เพื่อน าเสนอและส่งครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของ 
ระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ
ธรรมชาติ 

ระบบนิเวศท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

ระบบนิเวศ
บนบก 

ระบบนิเวศ
แหล่งน ้า 

ระบบนิเวศ
น ้าจืด 

ระบบนิเวศ
น ้าเคม็ 

ระบบนิเวศ
ชุมชนเมือง 

ระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม 

ระบบนิเวศ
เกษตรกรรม 

ระบบนิเวศ
จ าลองต่างๆ 
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ใบความรู้ที ่ 3 
เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

 

 ระบบนิเวศแต่ละระบบมีโครงสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 
องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Component) และองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Component) 
 

 
ท่ีมา www.skyandstar.th.gs 

องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Component) 
ไ ด้แ ก่  อ อก ซิ เ จน  ค า ร์ บอนไดออกไซด ์
ไนโตรเจน คาร์บอน แสง ความช้ืน อุณหภูมิ 
ความเคม็ ความเป็นกรด – เบส ฯลฯ 

 องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Component) มีทั้งพืช สัตวแ์ละจุลินทรีย ์ทั้งหมดท่ีกล่าว
มามีความสัมพนัธ์กนัในระบบนิเวศ เช่น ผู้ผลิต (Producer) จะน าเอาพลงังานจากดวงอาทิตยไ์ปใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงดงันั้นจึงมีความส าคญัมากในระบบนิเวศเพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้
เกิดการถ่ายทอดพลงังานและการหมุนเวียนสารต่างๆในระบบนิเวศ สตัวก์เ็ป็นองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต
ส่วนหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัพืชหรือผูผ้ลิตเป็นอาหารจึงจดัให้เป็น ผู้บริโภค (Consumer) ถา้กินพืชเป็น
อาหาร เรียกว่า ผูบ้ริโภคพืช (Herbivore) เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย ปลากินพืช เป็นตน้ ถา้กินสัตวเ์ป็น
อาหาร เรียกว่า ผูบ้ริโภคสัตว ์(Carnivore) เช่น เสือ สิงโต กบ ปลาปิรันยา งู เป็นตน้ ถา้กินทั้งพืช
และสัตวเ์ป็นอาหาร เรียกว่า ผูบ้ริโภคทั้งพืชและสัตว ์(Omnivore) เช่น คน ไก่ แมว สุนัข เป็นตน้  
ถา้ยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวิตเป็นอาหาร เรียกว่า ผูบ้ริโภคซากอินทรีย ์(Scavenger) เช่น ก้ิงกือ ไส้เดือน 
ปลวก แมลงสาป และเม่ือพืชและสัตวต์ายลงกจ็ะมีส่ิงท่ีมีชีวิตพวกแบคทีเรีย เห็ดรา หรือผูย้อ่ยสลาย 
(Decomposer) ท าการย่อยสลายซากอินทรีย์ท่ีเหลือต่อจากผูบ้ริโภคซากอินทรีย์อีกทอดหน่ึง          
จนกลายเป็นแร่ธาตุหรือสารอาหารท่ีพืชน าไปใชไ้ดอี้ก 

         
 

ท่ีมา  www.thaigoodview.com 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.skyandstar.th.gs/
http://www.thaigoodview.com/


 
 

326 

ใบความรู้ที ่ 4 
เร่ือง ระบบนิเวศในท้องถิ่น 

 

 ในทอ้งถ่ินมีระบบนิเวศหลายรูปแบบ กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นมีความสัมพนัธ์
กนัทั้งส่ิงมีชีวิตดว้ยกนัและส่ิงไม่มีชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยระบบนิเวศดงัต่อไปน้ี 

 
ท่ีมา  www.thaigoodview.com 

1. ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด มีกระจดักระจายอยู ่
ทัว่ไปในประเทศไทย ทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและ 
ท่ีเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่น ้ า ล  าคลอง ทะเลสาบ 
แอ่งน ้า เป็นตน้ 

 

 
ท่ีมา http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic. 

2. ระบบนิเวศในทะเล  ประกอบดว้ยระบบนิเวศ 
ห าด หิน    ร ะบบ นิ เ วศห าดทร าย    และ         
ระบบนิเวศใตท้ะเล   และบริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวิต
อาศยัอยูม่าก คือ บริเวณชายฝ่ังและไหล่ทวีป 
 

 

 ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เพราะเปลือกโลกนั้น
ประกอบด้วยพื้ นน ้ า ถึ ง  3 ส่วนด้วยกัน  ส่ิ ง มี ชีวิ ต ท่ีพบในทะเลได้แ ก่  แพลงก์ตอนพืช                       
แพลงกต์อนสัตว ์ สาหร่ายทะเล กุง้ หอย ปลา ปะการัง กลัปังหา โดยเฉพาะแนวปะการังเป็นแหล่ง
อุดมสมบูรณ์ของอาหาร เป็นท่ีอยูอ่าศยั และเป็นแหล่งอนุบาลตวัอ่อนของสตัวน์ ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.thaigoodview.com/
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ใบงานที่  4 
เร่ือง ระบบนิเวศในท้องถิ่น 

 

 1. ให้นักเรียนเลือกศึกษาระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียนเป็นรายบุคคล น าส่งครูใน
คาบต่อไป 

 2. ระบบนิเวศท่ีนกัเรียนศึกษาในขอ้ 1 มีผลต่อการด ารงชีวิตของนกัเรียนอยา่งไร 
 3. บอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศของนกัเรียนมา 3 ขอ้ 
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แนวการตอบใบงานที่  4 
เร่ือง ระบบนิเวศในท้องถิ่น 

 

 1. ให้นักเรียนเลือกศึกษาระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียนเป็นรายบุคคล น าส่งครูใน
คาบต่อไป 
  1.1 ระบบนิเวศในนาขา้ว ประกอบไปดว้ย ตน้ขา้ว ปลา ปู ซ่ึงลว้นน ามาเป็นอาหาร
ไดท้ั้งส้ิน 

  1.2 ระบบนิเวศในบ่อเล้ียงปลา ประกอบไปดว้ย ส่ิงไม่มีชีวิตคือ น ้ า ส่ิงมีชีวิต คือ  
ปลา ประกอบเขา้ดว้ยกนั 

 2. ระบบนิเวศท่ีนกัเรียนศึกษาในขอ้ 1 มีผลต่อการด ารงชีวิตของนกัเรียนอยา่งไร 
  2.1 มีผลต่อการด ารงชีวิต คือ คนในประเทศไทยส่วนใหญ่อาหารหลกั คือ ขา้ว 
และขา้วเม่ือน าไปสีกส็ามารถน ามาเป็นอาหาร ปลา น ามาเป็นอาหารใชรั้บประทานคู่กบัขา้วได ้ 

 3. บอกแนวความคิดในการรักษาระบบนิเวศของนกัเรียนมา 3 ขอ้ 
  3.1 ไม่ท้ิงส่ิงสกปรกลงในแม่น ้า ล  าคลอง  
  3.2 ไม่จบัปลาในฤดูวางไข่ 
  3.3 รักษาและช่วยกนัปลูกป่าชายเลน เม่ือมีโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

329 

ใบความรู้ที ่ 5 
เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศชุมชนเมือง 

 

 ป่าชายเลนเป็นป่าไมช้นิดหน่ึงท่ีข้ึนตามชายฝ่ังทะเลหรือตามปากแม่น ้ าของประเทศใน 
เขตร้อน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและ  
ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และไทย 
 ในประเทศไทยมีป่าชายเลนข้ึนอยู่กระจัดกระจายตามชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก      
ภาคกลางและภาคใต ้ป่าชายเลนเป็นป่าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศ 
บนบกมีสัตวน์ ้ าและสัตวบ์ก   โดยเฉพาะมีนกชนิดต่างๆอยา่งมากมายอาศยัอยูใ่นป่าแห่งน้ี    จึงถือ
ได้ว่าเป็นระบบนิเวศท่ีมีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั    อีกทั้ งยงัมีปริมาณอินทรียวตัถุท่ีใช้เป็น            
แหล่งอาหาร   ซ่ึงผูผ้ลิตในป่าชายเลนเป็นผูผ้ลิตให้   จึงถือว่าเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของส่ิงท่ีมี
ชีวิตและแหล่งพกัฟ้ืนตวัอ่อนท่ีส าคญัยิง่อีกดว้ย   ลกัษณะของป่าชายเลนประกอบดว้ย 
 

ท่ี ม า 
http://www.forest.go.th/mgrove/Repl
ant.html 

1.  พืชในป่าชายเลน เป็นพนัธ์ุไมไ้ม่ผลดัใบท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ 
โกงกาง ล าพ ูล าแพน แสม การแบ่งเขตของพนัธ์ุไมใ้นป่าชายเลนจะ
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางกายภาพและเคมีของดิน ความเคม็ของน ้ าในดิน 
การระบายน ้ า  กระแสน ้ า  ความช้ืนของดินและความสูงของ
ระดบัน ้าทะเลท่ีท่วมถึง  

เช่น แสม ล าพู โกงกางใบเล็กและใบใหญ่ชอบข้ึนบริเวณท่ีน ้ าทะเลท่วมถึงประจ าดินมีสภาพ       
เป็นดินเลนผสมทราย ฝาด ตะบูน เสม็ดและเป้ง ชอบข้ึนในดินเลนแข็งและพื้นท่ีระดบัค่อนขา้ง     
สูงเล็กน้อย   ปรงทะเลจะพบในบริเวณท่ีป่าชายเลนถูกท าลาย   ลกัษณะของตน้ไมใ้นป่าชายเลน   
มกัมีรากค ้าจุนล าตน้ส่วนใหญ่ใชร้ากหายใจ 
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2.  สัตวใ์นป่าชายเลน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์
น ้ าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เพราะป่า 
ชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์และสัตว์ท่ีพบก็มีตั้ งแต่สัตว์เล็ก 
เช่น โปรโตซวั หนอนตวักลมและตวัแบน 
ไส้เดือนทะเล จนกระทัง่ถึงพวกหอยเช่น 
ห อ ยน า ง ร ม  ห อ ย แ ค ร ง  ห อ ย จ อบ         
สัตว์พวกปู เช่น ปูก้ามดาบปูแสม ปูม้า     
ปูทะเล พวกกุง้ เช่น กุง้ดีดขนั กุง้แชบ๊วย 
กุ้งกุลาด า ส่วนปลาท่ีพบส่วนใหญ่ เช่น 
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว 
ปลากระบอก ปลาตีน ปลาไสต้นั เป็นตน้ 

  

  
ท่ีมา http://school.obec.go.th/ans/krunarong/sea002_2.htm 

 
ระบบนิเวศป่าไม้ 

 

 ป่าไม้นั้ นเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อส่ิงท่ีมีชีวิต เพราะป่าไม้มี
ประโยชน์เป็นอยา่งมากคือ เป็นแหล่งวตัถุดิบในการผลิตปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อมนุษยคื์อ อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและยารักษาโรค 
 นอกจ าก น้ี ป่ า ไม้ย ัง เ ป็ น
แหล่งตน้น ้ าล าธาร ช่วยควบคุมอุณหภูมิ 
เป็นแหล่งอินทรียส์ารและแหล่งแร่ธาตุท่ี
ส าคญั ช่วยลดความรุนแรงของน ้ าท่วม
ห รื อน ้ า ป่ า ไ ห ลหล า ก  ช่ ว ย รั ก ษ า        
ความชุ่มช้ืนของผิวดิน อากาศ   และ     
ยงัเป็นแหล่งสะสมปุ๋ยธรรมชาติอีกดว้ย 
 
 

ท่ีมา http://www.forest.go.th/Research/Knowledge/type%20of%20forest.html 
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ระบบนิเวศชุมชนเมือง 
 

 ระบบนิเวศชุมชนเมืองเป็นระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในระบบนิเวศธรรมชาติ         
อีกต่อหน่ึง   เพราะต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากระบบนิเวศธรรมชาติ การขยายตัวและ                 
การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนั้น   ท าให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปเร่ือย   เพราะ
ชุมชนเมืองประกอบไปดว้ย แหล่งอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยั ตลาด ถนน โรงพยาบาล วดั อาคาร
พาณิชย ์สถานท่ีราชการ สวนสตัว ์ธนาคาร นาขา้ว โรงเรียน ฟาร์ม สวน เพราะชุมชนเมืองประกอบ
ไปดว้ยผูค้นท่ีมีอาชีพต่างกนัไป 
 

  

 
ทีม่า http://asiamuseum.co.th/paper/33 
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ใบงานที่  5 
เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศชุมชนเมือง 

 

 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้แลว้ใชเ้หตุและผลในการพิจารณาและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1. ใหน้กัเรียนส ารวจบริเวณชุมชนวา่มีป่าไมห้รือเคยมีหรือไม่ 
 2. ถา้เคยมีปัจจุบนัมีสภาพอยา่งไรอาจสืบคน้จากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 3. นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไรถา้ในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอยูมี่ป่าไม ้
 4. ระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นแบบใด เพราะอะไร 
 5. คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

 6. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมีอะไรบา้งมีผลดีผลเสียต่อชุมชนและระบบนิเวศใน
ทอ้งถ่ินอยา่งไร  

 7. พืชและสตัวใ์นระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบโรงเรียนมีก่ีชนิดและปริมาณเท่าใด 
 8. มลพิษ ของเสียท่ีพบในชุมชนมีอะไรบา้งมีระบบก าจดัอยา่งไร 
 9. ระบบนิเวศทางธรรมชาติในทอ้งถ่ินใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนอยา่งไร 
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แนวการตอบใบงานที่  5 
เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศชุมชนเมือง 

 

 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้แลว้ใชเ้หตุและผลในการพิจารณาและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนส ารวจบริเวณชุมชนวา่มีป่าไมห้รือเคยมีหรือไม่ 
  จากการส ารวจบริเวณชุมชนท่ีตั้งโรงเรียนนั้น พบวา่ เคยเป็นป่ามาก่อน เป็นท่ี      

รกร้าง และมีผูบ้ริจาคใหก้บักระทรวงศึกษาธิการจึงไดม้าจดัตั้งโรงเรียนข้ึนในภายหลงั 
 2. ถา้เคยมีปัจจุบนัมีสภาพอยา่งไรอาจสืบคน้จากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

  ปัจจุบนัมีโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมตั้งอยูท่ี่ต  าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี 
หน้าโรงเรียนมีบา้นจดัสรร   ดา้นขา้งมีท่ีจดัสรร มีคนมาอยู่และสร้างบา้นในท่ีจดัสรรแลว้                
3  หลงัคาเรือน นอกนั้นยงัเป็นท่ีจดัสรรท่ีรกร้างอยู ่

 3. นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไรถา้ในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอยูมี่ป่าไม ้
  ป่าไมมี้ความส าคญัต่อพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษไ์วเ้ป็นอนัดบัแรก 
การอนุรักษป่์าไมท้ าไดโ้ดย 
            3.1 บ ารุงรักษาสภาพป่าไมข้องบริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารให้มีความอุดมสมบูรณ์
ตลอดไปดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การป้องกนัมิใหมี้การบุกเบิกขยายพื้นท่ีเพื่อการท าไร่เล่ือนลอย และ
การป้องกนัไฟไหมป่้า 
            3.2 ปรับปรุงบูรณะสภาพพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งถูกท าลายอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจงั
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกซ่อมเสริมป่าในบริเวณพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า การท าสวนป่า การท า
สวน จดัท าระบบวนเกษตร โดยปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นไมผ้ลหรือพืชอ่ืนผสมในสวนป่า 
            3.3 ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของป่าแก่เพื่อน   และคน         
ในชุมชนทัว่ไปให้ตระหนักถึงภยัอนัจะเกิดข้ึนจากการท่ีป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารถูกท าลาย 
และรณรงคใ์หร่้วมมือกบัทางราชการในการรักษาป่าไมอ้ยา่งกวา้งขวางเป็นตน้ 

  3.5 ระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นแบบใด เพราะอะไร 
    เป็นชุมชนท่ีประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ อยู่ใกลส้ านักงานเกษตร
อ าเภอ มีบา้นเรือนแหล่งท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบ 

  3.5 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 
   คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  
  3.6 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมีอะไรบา้งมีผลดีผลเสียต่อชุมชนและระบบ
นิเวศในทอ้งถ่ินอยา่งไร  
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    ระบบสาธารณูปโภคในบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้น ้ าบาดาล ซ่ึงมีผลเสียต่อไป          
ในอนาคต คือ จะท าใหเ้กิดการทรุดตวัของพื้นดิน 

  3.7 พืชและสตัวใ์นระบบนิเวศชุมชนเมืองรอบโรงเรียนมีก่ีชนิดและปริมาณเท่าใด 
   พืชและสัตว์มีหลายชนิด เช่น มีการเล้ียงหมู เล้ียงกบ พวกพืชท่ีพบเห็น       
ส่วนใหญ่ เช่น มะม่วง องุ่น กลว้ยไม ้และมีสถานท่ีท าธูปดว้ย 

  3.8 มลพิษ ของเสียท่ีพบในชุมชนมีอะไรบา้งมีระบบก าจดัอยา่งไร 
   การก าจดัของเสียมีการจดัท าบ่อบ าบดัเพื่อไม่ให้น ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า บริเวณน้ี  
จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองของมลพิษ 

  3.9 ระบบนิเวศทางธรรมชาติในทอ้งถ่ินใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนอยา่งไร 
   ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่ระดบัโลก คือ ชีวาลยั (Biosphere) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ี       
ห่อหุ้มโลกอยู่และสามารถมีขบวนการต่าง ๆ ของชีวิตเกิดข้ึนไดห้รืออาจมีขนาดเล็กเท่าบ่อน ้ า     
แห่งหน่ึง แต่เราสามารถจ าแนกระบบนิเวศออกเป็นกลุ่ม ๆ ได ้ดงัน้ี  

  1. ระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกลธ้รรมชาติ (Natural and Seminatural 
ecosystems) เป็นระบบท่ีตอ้งพึ่งพลงังานจากดวงอาทิตย ์เพื่อท่ีจะท างานได ้ 

 

 
ท่ีมา http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm 

1.1 ระบบนิเวศแหล่งน ้า (Aguative Cosystems)  
      1.1.1 ระบบนิเวศทางทะเล เช่น มหาสมุทรแนวปะการัง 
ทะเลภายในท่ีเป็นน ้าเคม็ 
1.2 ระบบนิเวศบนบก (Terresttrial Ecosystems)  
     1.2.1 ระบบนิเวศก่ึงบก เช่น ป่าพรุ  
     1.2.2 ระบบนิเวศบนบกแท้ เช่น ป่าดิบ ทุ่งหญ้า 
ทะเลทราย 

 2.  ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม (Urbanindustral Ecosystems)   เป็นระบบ
ท่ีตอ้งพึ่งแหล่งพลงังานเพิ่มเติม   เช่น   น ้ ามนัเช้ือเพลิง พลงันิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศท่ีมนุษย ์            
สร้างข้ึนมาใหม่  

 

3. ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural 
Ecosystems) เป็นระบบท่ีมนุษย์ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติข้ึนมาใหม่ 
 
 

ท่ีมา http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet6/envi1/ecosystem/b2.htm
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ใบความรู้ที ่6 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 

 ระบบนิเวศต่าง ๆ ไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างโดดเดียวจ าเป็นตอ้งอาศยัระบบนิเวศอ่ืน ๆ  
ช่วยในการด ารงชีวิตโดยมีความสัมพนัธ์กนัทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตและมีอิทธิพลต่อการกระจายพนัธ์ุและการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต คือ 

1. แสงสวา่ง พืชเป็นส่ิงมีชีวิตพวกแรกท่ีใชแ้สงสวา่งในการด ารงชีวิต คือ น ามาใชใ้น 
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง แหล่งพลงังานแสงท่ีพืชน ามาใชคื้อดวงอาทิตย ์ปริมาณแสงใน
ธรรมชาติของแหล่งท่ีอยูใ่นแต่ละท่ีจะแตกต่างกนัท าใหป้ริมาณส่ิงมีชีวิตแตกต่างกนัไปดว้ย บริเวณ
ท่ีมีแสงส่องถึงจะมีกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีหนาแน่นกว่าบริเวณท่ีร่ม ดงันั้นแสงจึงมีความสัมพนัธ์กบัความ
หลากหลายของพืชในบริเวณต่าง ๆ พืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีโล่งแจง้ คือ ขา้ว ออ้ย ส่วนพืชท่ี
ตอ้งการแสงนอ้ย คือ เฟิร์น กลว้ยไม ้ 
พืชและแสงสวา่ง 

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

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

  พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเขา้หาแสงหรือหนีแสง (พืชบางชนิดชอบร่มเงา)          
ส่วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่วนท่ีมีการเจริญของพืชจะอยู่ใตส่้วนของยอดลงมา ดอกไม ้    
บางชนิด เช่น ดอกดิน จะบาน ในวนัท่ีมีแสงแดด ดอกไมอ่ื้นจะบานและหุบเป็นเวลาท่ีแน่นอน  
ของวนั 
  ถึงแมว้ชัพืชน ้ าจะให้คุณแก่สัตวน์ ้ า กล่าวคือ เป็นท่ีอาศยัวางไข่ ใหร่้มเงา ท าให้น ้ า 
สะอาด  แต่ปริมาณวชัพืชน ้ าตอ้งมีพอสมควร    หากมีมากไปท าใหบ่้อน ้ าต้ืนเขิน   เน้ือท่ีนอ้ยลง     
กีดขวางการจบัสัตวน์ ้ า พืชน ้ าบางชนิด เช่น สาหร่ายขา้วเหนียว จบัปลาเล็ก ๆ เป็นอาหาร ท าให้
ปริมาณปลาลดลง หากวชัพืชน ้ าข้ึนหนาแน่น แสงไม่พอ  การสร้างอาหารของพืชก็จะลดลง       
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ก๊าซออกซิเจน ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการสร้างอาหารก็ลดลงดว้ย ท าให้สัตวน์ ้ าตาย นอกจากน้ี            
ยงัลดปริมาณอาหารเบ้ืองตน้ของสัตวน์ ้ า เช่น พวกไรน ้ า (Plankton) ทั้งน้ีเพราะ พวกวชัพืชแย่ง
อาหารพวกฟอสเฟต ซ่ึงพวกไรน ้าตอ้งการเช่นกนั 
  สตัวใ์นระบบนิเวศกต็อ้งการแสงในปริมาณท่ีต่างกนั สัตวท่ี์อาศยัในแหล่งน ้ าท่ีแสง
ส่องถึงจะมีปริมาณมากกว่าสัตวท่ี์อยู่ในระดบัน ้ าลึกท่ีแสงส่องไม่ถึงและพวกตวัอ่อนของแมลงก็
ชอบอาศัยอยู่ในท่ีท่ีมีแสงน้อย และแสงก็ยงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์ เช่น เสือ นกฮูก 
คา้งคาว     จะออกหากินในเวลากลางคืนเป็นตน้ 

2. อุณหภูมิ ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตตอ้งอยูใ่นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 10-30  
องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิต ่าเกินไปจะมีส่ิงมีชีวิตนอ้ยอุณหภูมิจึงมีผลต่อการด ารงชีวิตคือ 
 

พืช สัตว ์
ท่ีมา  

http://ecurriculum.mv.ac.th/e library/library/ 
theyoung.net/mangotree.htm 

 

ทีม่า
http://album.sanook.com/tags/

 

  

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

  

2.1 มีผลต่อการด ารงชีวิตของพืชและสตัว ์เช่น มะม่วง อยูไ่ดดี้ในเขตร้อน  
แอปเปิล เจริญไดดี้ในเขตอบอุ่น แมวน ้ า หมีขั้วโลก นกเพนกวิน อาศยัในอากาศหนาวเยน็ อูฐ มา้ 
อาศยัอยูใ่นท่ีมีอากาศร้อน 

 

2.2 มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต เช่น นกนางแอ่นจะอพยพจากประเทศ
จีนมายงัประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 

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

  2.3 มีผลต่อการออกหากินของสตัว ์เช่น สตัวใ์นทะเลทรายจะหลบอยูใ่นพื้นทราย 
ตอนกลางวนัเพราะร้อนมากและจะออกหากินในเวลากลางคืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/602/10602/images/fx.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/animn/2007/08/03/entry-1&h=480&w=640&sz=27&tbnid=uPYp8okf09zKxM::&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&hl=th&usg=__oiFE49BKW9wa7dQZXcxlY81zzYs=&ei=7uoDSrm5N4Ps7AOWjdSoAw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ton-kla.com/files/u65/polar-bear-cubs.jpg&imgrefurl=http://www.ton-kla.com/node/66&h=328&w=500&sz=56&tbnid=8PDqK6jJ82FAcM::&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581&hl=th&usg=__nE09hesjNBWqE979Ludil2ovgMI=&ei=YusDSoHCL4z66gPU0NCHAw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.igetweb.com/www/ifriend/private_folder/annimel/404953_12018733_0.jpg&imgrefurl=http://www.igetweb.com/www/ifriend/index.php%3Fmo%3D3%26art%3D208629&h=375&w=500&sz=47&tbnid=uVxUclDwFfapKM::&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2590&hl=th&usg=__77J0LEqUqitn4ov7ordi1Fm68zc=&ei=0ewDSqK2PMyTkAWP1PTVBw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.skn.ac.th/skl/skn422/life/nun3.jpg&imgrefurl=http://www.skn.ac.th/skl/skn422/life/p16.htm&h=466&w=616&sz=52&tbnid=wQbNWFNvcVgvaM::&tbnh=103&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2&hl=th&usg=__WD0_pxnlJidBoslMIn7aWvDtol4=&ei=u-0DSuKKKoedkAXNj5HWBw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.thaiza.com/108/108_20081109133231..jpg&imgrefurl=http://horoscope.thaiza.com/detail_125388.html&h=380&w=500&sz=34&tbnid=bHS__AlHmJdDWM::&tbnh=99&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599&hl=th&usg=__YXV_wofA_V90ART6D3BtYu4VubI=&ei=rO4DSp-SJKGG6AP9rNScAw&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image
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  2.4 มีผลต่อการคายน ้า การงอกของเมลด็และการเจริญเติบโตของพืช 
  2.5 มีผลต่อปริมาณการละลายของก๊าซสออกซิเจนในน ้าเพราะถา้น ้ ามีอุณหภูมิสูง 
จะท าใหก้ารละลายของก๊าซออกซิเจนในน ้าลดลงซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงท่ีมีชีวิตในน ้า 

3. ความช้ืนหรือน ้า ในบริเวณท่ีมีความช้ืนในอากาศสูงจะท าใหเ้กิดการระเหยของน ้า 
จากพืชและสัตวน์อ้ยกว่าช่วงท่ีมีความช้ืนต ่า ในเขตร้อนจะมีความช้ืนสูงมีการกระจายของส่ิงมีชีวิต 
มากกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ท าให้มีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตชนิดและปริมาณเพราะ    
พืชและสัตวต์อ้งการอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม 

4. อากาศ ประกอบดว้ยก๊าซชนิดต่างๆ คือ ก๊าซไนโตรเจนมีร้อยละ 78.08 ก๊าซออกซิเจน     
มีร้อยละ 20.95 ก๊าซอาร์กอนมีร้อยละ 0.93 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์ร้อยละ 0.03 และก๊าซอ่ืน ๆ 
อีกเลก็นอ้ย 

5. กระแสน ้าและลม มีความส าคญัเพราะเป็นปัจจยัทางกายภาพมีความส าคญัมีผลทั้ง 
ทางตรงและทางออ้มต่อส่ิงท่ีมีชีวิต ส าหรับพืชและสัตว์ท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าท่ีไหลแรงจะมี        
การปรับตวัเป็นพิเศษทั้งทางดา้นรูปร่างเพื่อการด ารงอยู ่กระแสลมก็เป็นตวัจ ากดัการด ารงชีวิตและ
การแพร่กระจายของส่ิงมีชีวิตบนบก บริเวณท่ีมีลมแรงจะมีสตัวอ์าศยัอยูน่อ้ยกวา่บริเวณท่ีมีลมสงบ 

6. ความเป็นกรด – เบสของดินและน ้า ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจ าเป็นตอ้งอาศยัอยูใ่น 
แหล่งท่ีมีความเป็นกรดและเบสท่ีเหมาะสม เช่น ฝ้ายจะเจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีเป็นเบส 

7. ความเคม็ของดินและน ้า เป็นปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลต่อชนิด จ านวน การกระจาย  
และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินท่ีเคม็ แต่พืชบางชนิด
สามารถเจริญเติบโตไดเ้ช่น โกงกาง ผกับุง้ทะเล ชะคราม  ส่วนสัตวท่ี์อาศยัในทะเลนั้นก็ตอ้งมี    
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพความเคม็ของแหล่งน ้านั้นดว้ย 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

(อทิธิพลของแสงทีม่ีต่อพชืและสัตว์) 
 

 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 3-5 คน 
 2. ศึกษาอิทธิพลของแสงต่อพืชหรือสตัวโ์ดยใหน้กัเรียนเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 3. ออกแบบการทดลองเพื่อใหเ้สร็จส้ินภายในเวลา 2 สัปดาห์ 
 4. เกบ็ขอ้มูลการทดลองโดยปรึกษาครูผูส้อน 
 5. น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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แนวการตอบใบงานที่ 6 
เร่ือง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ 

(อทิธิพลของแสงทีม่ีต่อพชืและสัตว์) 
 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน 3-5 คน 
2. ศึกษาอิทธิพลของแสงต่อพืชหรือสตัวโ์ดยใหน้กัเรียนเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

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

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

  พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเขา้หาแสงหรือหนีแสง (พืชบางชนิดชอบร่มเงา) 
ส่วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่วนท่ีมีการเจริญของพืชจะอยู่ใตส่้วนของยอดลงมา ดอกไม ้   
บางชนิด เช่น ดอกดิน จะบาน ในวนัท่ีมีแสงแดด ดอกไมอ่ื้นจะบานและหุบเป็นเวลาท่ีแน่นอน   
ของวนั 
  ถึงแมว้ชัพืชน ้ าจะให้คุณแก่สัตวน์ ้ า กล่าวคือ เป็นท่ีอาศยัวางไข่ ใหร่้มเงา ท าให้น ้ า 
สะอาด แต่ปริมาณวชัพืชน ้าตอ้งมีพอสมควร หากมีมากไปท าใหบ่้อน ้าต้ืนเขิน เน้ือท่ีนอ้ยลงกีดขวาง
การจบัสตัวน์ ้ า พืชน ้ าบางชนิด เช่น สาหร่ายขา้วเหนียว จบัปลาเลก็ ๆ เป็นอาหาร ท าใหป้ริมาณปลา
ลดลง หากวชัพืชน ้ าข้ึนหนาแน่น แสงไม่พอ  การสร้างอาหารของพืชก็จะลดลง ก๊าซออกซิเจน ซ่ึง
เป็นผลท่ีไดจ้ากการสร้างอาหารก็ลดลงดว้ย ท าให้สัตวน์ ้ าตาย นอกจากน้ี ยงัลดปริมาณอาหาร
เบ้ืองตน้ของสัตวน์ ้ า เช่น พวกไรน ้ า (plankton) ทั้งน้ีเพราะ พวกวชัพืชแยง่อาหารพวกฟอสเฟต ซ่ึง
พวกไรน ้าตอ้งการเช่นกนั 
 3. ออกแบบการทดลองเพื่อใหเ้สร็จส้ินภายในเวลา 2 สัปดาห์ (รวมขอ้ 4 และ 5) 

  ปลูกตน้ถัว่เขียว 2 กระถาง กระถางหน่ึงใชก้ล่องครอบแลว้เจาะรู อีกกระถางหน่ึง
ไม่ต้องครอบ กระถางท่ีครอบด้วยกล่อง เ ม่ือสังเกต การงอกและการเปล่ียนแปลง พบว่า                    
พืชจะตอบสนองต่อแสงโดยการเขา้หาแสงส่วนปลายของยอด จะไวต่อแสง ส่วนท่ีมีการเจริญของ
พืชจะอยูใ่ตส่้วนของยอดลงมา ส่วนกระถางท่ีไม่ครอบล าตน้จะข้ึนตรงไม่มีอาการเอนเขา้หาแสง 
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ใบความรู้ที ่7 
เร่ือง กลุ่มส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

  

 ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในระบบนิเวศจะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างส่ิงมีชีวิตดว้ยกนัหลาย
รูปแบบ มีทั้ งการให้ประโยชน์กัน แข่งขันกันในเร่ืองของการหาอาหาร เหล่าน้ีท าให้เกิด              
การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศโดยการกินต่อกนัเป็นทอดๆท่ีเราเรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร (Food 
chain) ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อนหรือมีหลายห่วงโซ่อาหารในระบบเดียวกนัซ่ึงเรา
เรียกวา่ สายใยอาหาร (Food web) ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศจึงแบ่งออกได ้3 กลุ่ม คือ 

 
ท่ีมา http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter5/eco3.htm 

1.  ผู ้ผ ลิต  (Producer)  เ ป็น ส่ิง มี ชีวิต ท่ีส ร้าง 
อาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง เช่น พืช สาหร่ายสีเขียว 
 

 2.  ผูบ้ริโภค (Consumer) เป็นส่ิงมีชีวิตสร้างอาหารเองไม่ได ้ตอ้งกินส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็น 
อาหาร แบ่งเป็น 

        
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7 

2.1 ผูบ้ริโภคพืช (Herbivore) เป็นสัตวท่ี์
กินพืชเป็นอาหาร เช่น กระต่าย ชา้ง มา้ ววั 
ควาย ลา 

   
ท่ีมา  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B 

2.2 ผูบ้ริโภคสัตว ์(Carnivore) เป็นสัตวท่ี์
กินผู ้บ ริโภคพืช เ ป็นอาหาร  เ ช่น  กบ 
คางคก จ้ิงจก งู หมาป่า ฉลาม เสือ 

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

2.3 ผูบ้ริโภคทั้งพืชและสัตว ์(Omnivore) 
เป็นสตัวท่ี์กินทั้งพืชและสตัวเ์ป็นอาหาร  
เช่น คน ไก่ นก 

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

2.4 ผูบ้ริโภคซากพืชซากสัตว ์(Scavenger 
หรือ Detritivore) เป็นสตัวท่ี์กินซากพืช 
ซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้ง ไส้เดือน 
มอด ปลวก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/258/6258/images/australia_buffalo2.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/AsSaRiN/2007/06/04/entry-1&h=390&w=296&sz=48&tbnid=JMU0k4ARkFsBHM::&tbnh=123&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2&hl=th&usg=__M3iGX35Dh95gEsDgots8KnFZXvw=&ei=SZUGStGoDYyZkQWdw6DWBw&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Brauner.JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:NeloreCattle.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Groene_kikker_op_bankirai.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Groene_kikker_op_bankirai.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ballpython.com/pagePics/eggs2.jpg&imgrefurl=http://oldforum.serithai.net/index.php%3Ftopic%3D15175.0&usg=__wQrlAIAXbjsQQkGCxEPf2kq08nc=&h=320&w=400&sz=33&hl=th&start=10&um=1&tbnid=AZE9KRYqahRBhM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B9%26hl%3Dth%26sa%3DX%26um%3D1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Gray_Wolf_in_Grand_Teton_NP-NPS.jpg
http://sanit9559.multiply.com/photos/album/23/23#2
http://www.photoontour.com/Portraits_HTML/baby_page/baby_main.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://guide.kapook.com/travel/sc_21_files/bird2.jpg&imgrefurl=http://guide.kapook.com/travel/sc_21.php&h=300&w=300&sz=14&tbnid=k8hz1MadaOxPbM::&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581&hl=th&usg=__uV3qUuFe_zWzCh1XcV2CLqsp7mk=&ei=5pkGSqLuIcmgkQWsnYjWBw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
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 3.   ผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์(Decomposer) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไดอ้าหารโดยการใชน้ ้ ายอ่ย 
หรือเอนไซมห์ลัง่ออกมานอกร่างกายเพื่อย่อยสลายซากพืชซากสัตวใ์ห้เป็นสารท่ีมีโมเลกุลเล็ก ๆ
แลว้ดูดซึมไปใช้ประโยชน์กบัตนเอง เพื่อให้ตนเองอยู่รอดได ้เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา ยีสต์ และ     
ผลจากการท่ียอ่ยสลายสารอินทรีย ์ท าใหเ้กิดสารอนินทรีกลบัคืนสู่สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงพืชหรือผูผ้ลิต
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการหล่อเล้ียงชีวิตไดอี้ก 
 

 
 
ท่ีมา http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-biology2/chapter5/eco4.htm 
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ใบความรู้ที ่8 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติแบบต่าง ๆ ทีอ่าศัยอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ 

  

 กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศมีความสมัพนัธ์กนัหลายลกัษณะ คือ 
 

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

1. การล่าเหยือ่ (Predation) เป็นความสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตท่ีฝ่ายหน่ึงเป็นผูล่้า (Predator) 
ไดป้ระโยชน์ กบั อีกฝ่ายหน่ึงเป็นเหยือ่ (Prey) 
เสียประโยชน์ เช่น เสือกินกวาง กบกินแมลง  
งูกินกบ แมวกินหนู นกกินแมลง ส่ิงมีชีวิต     
ท่ีเป็นผูล่้าในบางคร้ังก็อาจตกเป็นเหยื่อของ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนได้ เช่น กบกินแมลง แล้วงูก ็      
กินกบอีกต่อหน่ึง จะเห็นไดว้่าสัตวห์น่ึงชนิด
อาจเป็นไดท้ั้งเหยือ่และผูล่้า 

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

2. ภาวะอิงอาศยั (Commensalism) เป็น
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด ท่ีอาศัย    
อ ยู่ ร่ ว มกัน โดย ฝ่ า ยห น่ึ ง ได้ป ร ะ โยชน์            
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได ้และไม่เสียประโยชน์ เช่น 
เหาฉลามกับปลาฉลาม   เพรียงกับปลาวาฬ 
กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่    แบคที เ รียบน   
ผวิหนงัคน 

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

3. การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั (Protocooperation) 
เป็นความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกัน
โดยต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ แต่เม่ือแยกจาก
กันก็สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ เช่น 
ดอกไม้กับผี เ ส้ือ  ดอกไม้กับผึ้ ง  นกเ อ้ียง       
บนหลงัควาย  มดด ากบัเพล้ีย ปลาการ์ตูนกบั
ดอกไมท้ะเล  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://play.kapook.com/photo/showfull-19502-1
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ท่ีมา http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/p1.htm 

4. ภาวะพึ่งพากนั (Mutualism) เป็นการอยู่
ร่วมกนัของส่ิงชีวิต 2 ชนิดท่ีต่างฝ่ายต่างได้
ประโยชน์แต่แยกจากกันแล้วจะท าให้การ
ด ารงชีวิตไม่เป็นปกติหรืออาจตายได้ เช่น 
โปรโตซัวในล าไส้ปลวก ถ้าปลวกไม่มี      
โปรโตซัว น้ีจะไม่สามารถย่อยไม้ได้เลย       
ไลเคนส์ (เป็นการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัของรา
กบัสาหร่าย) สาหร่ายสีเขียวเซลลเ์ดียวใน
ไฮดราสีเขียว แบคทีเรียไรโซเบียมในปมราก
พืชตระกูลถัว่ แบคทีเรียในล าไส้สัตว์ชั้นสูง 
ราไมคอร์ไรซากบัพืชชั้นสูงพวกสน สาหร่าย
สีเขียวแกมน ้ าเงินกบัแหนแดง ต่อกบัตน้ไทร 
(ต่อไทรเป็นแมลงขนาดเล็ก มีความยาว
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ตวัผูไ้ม่มีปีก ตาบอด 
หนวดสั้น ตวัเมียมีปีก) 

  

 

 

5.  ภาวะปรสิต (Parasitism) เป็นการ             
อยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงไปอาศัย  
ร่วมอยู่กับส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง ผูไ้ปอาศัย
เป็นฝ่ายได้รับประโยชน์    เรียกว่า ปรสิต 
(Parasite)  ผู ้ถู กอาศัยและ เ สียประโยชน์ 
เรียกว่า ผูถู้กอาศยั (Host) ปรสิตจะแยง่อาหาร
หรือกินบางส่วนของร่างกายผูถู้กอาศยั เช่น 
พยาธิต่างๆ ในคนและสัตว์ เช้ือไวรัสเอดส์  
ในคน กาฝากบนต้นไม้ เพ ล้ียกับต้นไม ้             
เหากบัคน เห็บกบัสุนขั ไรกบัไก่ 

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

6.  ภาวะมีการแข่งขนั (Competition) เป็น
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต  ซ่ึงอาจเป็น
ช นิ ด เ ดี ย ว กั น ห รื อ ต่ า ง ช นิ ด กั น ท่ี มี         
ความต้องการอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน    
แ ต่ ส่ิงนั้ น มีจ ากัดท าให้ เ สียประโยชน์
ด้วยกันทั้ งคู่   เช่น   สุนัขแย่งอาหารกัน  
ต้นไม้ท่ีปลูก ชิดกัน จึงแย่งกัน รับแสง     
กวางตัวผูท่ี้ต่อสู้กันเพื่อแย่งคู่ผสมพันธ์ุ    
ฝงูปลาแยง่กนัฮุบเหยือ่ 

  

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

7. ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism) 
เ ป็นการด า ร ง ชี วิ ตของพวก  ร า  เ ห็ ด 
แบคทีเ รีย   โดยอาศัยอาหารจากซาก
ส่ิงมีชีวิต   โดยการหลั่งเอนไซม์ออกมา
ยอ่ยนอกเซลล ์  เพื่อยอ่ยสลายซากเหล่านั้น   
แลว้ดูดซึมสารท่ีไดจ้ากการย่อยเขา้สู่เซลล์
ในรูปของของเหลว    ส่ิงมีชีวิตท่ีด ารงชีพ
ลกัษณะน้ีเรียกว่า  ผูย้่อยสลายสารอินทรีย ์
( Decomposer)    ซ่ึ ง มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ      
ระบบนิเวศมาก    เพราะท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของสารบางชนิด   โดยผูผ้ลิต
สามารถน าสารอนินทรี   ท่ีได้จากการ    
ย่อยสลายกลับไปใช้ได้ อี ก  ตัวอย่ า ง
ส่ิ ง มี ชี วิ ต ท่ี ด า ร ง ชี พ ลั ก ษณ ะ น้ี  คื อ      
เห็ดโคนบนขอนไมผ้ ุ  ราบนซงัขา้วโพด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/image/totu.jpg&imgrefurl=http://www.wsra.ac.th/~science/data/anee/test1.htm&h=171&w=257&sz=19&tbnid=zI-lZPVmVS_IoM::&tbnh=75&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595&hl=th&usg=__PG1ehRycFbeCguXmqXml-s2GT7E=&ei=vaEGStHKL4zs6gPPj8GHAw&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
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ใบงานที่ 7 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติแบบต่าง ๆ ทีอ่าศัยอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ 

  

 1. นักเรียนพบภาวะปรสิตใกล้ตัวของนักเรียนบ้างหรือไม่ และมีผลกระทบต่อ
นกัเรียนอยา่งไร 

 2. ภาวะมีการแข่งขนั มีผลดีและผลเสียต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศอยา่งไรบา้ง 
 3. ถา้ไม่มีผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์จะเกิดผลอยา่งไรต่อโลกของส่ิงมีชีวิต 

 4. นักเรียนพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่าง ๆ ใกล้ตัวบ้างหรือไม่               
จงยกตวัอยา่ง 
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แนวการตอบใบงานที่ 7 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติแบบต่าง ๆ ทีอ่าศัยอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ 

  

1. นักเรียนพบภาวะปรสิตใกล้ตัวของนักเรียนบ้างหรือไม่ และมีผลกระทบต่อ
นกัเรียนอยา่งไร 
  พบภาวะปรสิต คือยงุ และอาจท าใหเ้ป็นไขเ้ลือดออกควรตอ้งระมดัระวงั 

 2. ภาวะมีการแข่งขนั มีผลดีและผลเสียต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศอยา่งไรบา้ง 
  ภาวะของการแข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 2 ชีวิต ซ่ึงอาจเป็นชนิด
เดียวกนัหรือต่างชนิดกนั ท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัหรืออาหารอยา่งเดียวกนัในการด ารงชีวิตและ
ปัจจยัดงักล่าวนั้นมีจ ากดั จึงเกิดการแข่งขนัเพื่อครอบครองท่ีอยูอ่าศยัหรือแยง่ชิงอาหารนั้น   เช่น 
ตน้ไมส้องตน้ท่ีข้ึนอยูใ่นกระถางเดียวกนั 
  ผลดี คือ ไดพ้นัธ์ุดีมีความตา้นทาน อดทน แขง็แรง 
  ผลเสีย คือ ผูแ้พย้อ่มเกิดความเสียใจ 

 3. ถา้ไม่มีผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์จะเกิดผลอยา่งไรต่อโลกของส่ิงมีชีวิต 
  ถา้ไม่มีผูย้อ่ยสลายสารอินทรีย ์จะเกิดผล คือ จะไม่มีการเน่าเป่ือย ผพุงั ขยะอาจจะ 
ลน้โลก คนตายกจ็ะไม่มีท่ีฝังเป็นอุดจาดตายิง่ 
 4. นักเรียนพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแบบต่าง ๆ ใกล้ตัวบ้างหรือไม่              
จงยกตวัอยา่ง 

  4.1 หนอนกดักินใบไม ้
  4.2 แมวกดัหนู 
  4.3 ผเีส้ือกบัแมลง 
  4.4 ควายกบันกเอ้ียง 
  4.5 เห็ดบนขอนไม ้
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ใบความรู้ที ่9  
เร่ือง พรีะมิดการถ่ายทอดพลงังานและการสะสมสารพษิ 

 

 ล ำดบัขั้นกำรกินกนัในระบบนิเวศ พบว่ำพลงังำนจะถูกถ่ำยทอดจำกผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค จนถึงผูบ้ริโภคสูงสุด ในขั้นต่ำงๆ นั้นสำมำรถถ่ำยทอดไปในแต่ละขั้นเพียงร้อยละ 10   
ส่วนอีกร้อยละ 90 จะสูญเสียไปในรูปของพลงังำนควำมร้อน กำรใชพ้ลงังำนในกระบวนกำร        
เมทำบอลิซึม และกำรหำยใจเรำเรียกว่ำ ประสิทธิภำพกำรถ่ำยทอดพลงังำนในระบบนิเวศ 
(Ecological Efficiency) แสดงเป็นรูปพีระมิดได ้3 แบบคือ พีระมิดจ ำนวน แสดงจ ำนวนต่อ        
หน่วยพื้นท่ีและหน่วยปริมำตรต่อช่วงเวลำ พีระมิดมวลชีวภำพ แสดงน ้ ำหนกัสดหรือน ้ ำหนกัแห้ง 
ต่อหน่วยพื้นท่ีหรือหน่วยปริมำตร ต่อช่วงเวลำ และพีระมิดพลงังำน แสดงเป็นหน่วยกิโลแคลอรี 
ต่อหน่วยพื้นท่ี 
 1. พีระมิดจ ำนวน (Pyramid of Number) แสดง จ ำนวนส่ิงมีชีวิตเป็นหน่วยตวัต่อพื้นท่ี   
โดยทัว่ไปพีระมิดจะมีฐำนกวำ้งซ่ึงหมำยถึง มีจ ำนวนผูผ้ลิตมำกท่ีสุด และจ ำนวนผูบ้ริโภคล ำดบัต่ำง 
ๆ ลดลงมำแต่กำรวดัปริมำณพลงังำนโดยวิธีน้ีอำจมีควำมคลำดเคล่ือนไดเ้น่ืองจำกส่ิงมีชีวิตไม่ว่ำจะ
เป็นเซลลเ์ดียวหรือหลำยเซลล ์  ขนำดเลก็หรือขนำดใหญ่   เช่น ไส้เดือน จะนบัเป็นหน่ึงเหมือนกนั
หมด แต่ควำมเป็นจริงนั้นในแง่ปริมำณพลงังำนท่ีไดรั้บหรืออำหำรท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจะมำกกว่ำ
หลำยเท่ำ   ดงันั้นจึงมีกำรพฒันำรูปแบบในรูปของพีรำมิดมวลของส่ิงมีชีวิต 

 

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

 

 2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) โดย พีระมิดน้ีแสดงปริมำณของส่ิงมีชีวิต ในแต่ละ
ล ำดบัขั้นของกำรกินโดยใชม้วลรวม   ของน ้ ำหนกัแหง้ (Dry Weight) ของส่ิงมีชีวิตต่อพื้นท่ีแทน
กำรนบัจ ำนวนพีระมิดแบบน้ีมีควำมแม่นย  ำมำกกว่ำ แบบท่ี 1 แต่ในควำมเป็นจริงจ ำนวนหรือมวล
ของส่ิงมีชีวิตมีกำรเปล่ียนแปลงตำมช่วงเวลำ เช่น ตำมฤดูกำลหรือ ตำมอตัรำกำรเจริญเติบโต ปัจจยั
เหล่ำน้ี จึงเป็นตวัแปรท่ีส ำคญั  อยำ่งไรกดี็ถึงแมม้วลท่ีมำกข้ึนเช่นตน้ไมใ้หญ่ จะผลิตเป็นสำรอำหำร
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ของผูบ้ริโภคไดม้ำก แต่กย็งันอ้ยกวำ่ท่ีผูบ้ริโภคไดจ้ำกส่ิงมีชีวิตเลก็ ๆ เช่นสำหร่ำยหรือแพลงกต์อน 
ทั้ง ๆ ท่ีมวล หรือปริมำณของสำหร่ำยหรือแพลงก์ตอนนอ้ยกว่ำมำก ดงันั้น จึงมีกำรพฒันำ
แนวควำมคิดในกำรแกปั้ญหำน้ี โดยในกำรเสนอรูปของพีระมิดพลงังำน (Pyramid of Energy) 

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

 3. พีระมิดพลงังำน  (Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดแสดงปริมำณพลงังำนของแต่ละ
ล ำดบัชั้นของกำรกินซ่ึงจะมีค่ำลดลงตำม ล ำดบัขั้นของกำรบริโภค จำกล ำดบัท่ี 1 ไป 2 ไป 3 และ 4 
ดงัแสดงในรูป  

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

 ในระบบนิเวศ ทั้งสสำรและแร่ธำตุต่ำง ๆ จะถูกหมุนเวียนกนัไปภำยใตเ้วลำท่ีเหมำะสม 
และมีควำมสมดุลซ่ึงกันและกัน วนเวียนกันเป็นวัฏจักรท่ีเรียกว่ำ วฏัจักรของสสำร (Matter  
Cycling)   ซ่ึงเปรียบเสมือนกลไกส ำคญั ท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงสสำร และพลงังำนจำกธรรมชำติ            
สู่ส่ิงมีชีวิตแลว้ถ่ำยทอดพลงังำนในรูปแบบของกำรกินต่อกนัเป็นทอด ๆ  ผลสุดทำ้ยวฎัจกัรจะสลำย
ในขั้นตอนทำ้ยสุด   โดยผูย้อ่ยสลำยกลบัคืนสู่ธรรมชำติ วฏัจกัรของสสำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อสมดุล
ของระบบนิเวศ  ไดแ้ก่  วฎัจกัรของน ้ำ วฎัจกัรของไนโตรเจน วฎัจกัรของคำร์บอน  และวฎัจกัรของ
ฟอสฟอรัส 
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ใบความรู้ที ่10  
เร่ือง การหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ 

 

 ในกำรหมุนเวียนสำรโดยใชบ้รรยำกำศเป็นเกณฑแ์บ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
1. กำรหมุนเวียนสำรผำ่นบรรยำกำศในรูปของก๊ำซ เช่น ไอน ้ ำ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์

ก๊ำซไนโตรเจน ก๊ำซออกซิเจน สำรจะมีกำรหมุนเวียนและเคล่ือนท่ีไปมำอย่ำงรวดเร็ว เช่น             
กำรหมุนเวียนน ้ำ กำรหมุนเวียนคำร์บอน กำรหมุนเวียนไนโตรเจน  

2. กำรหมุนเวียนสำรโดยไม่ผำ่นบรรยำกำศ เป็นกำรหมุนเวียนสำรท่ีมีพื้นท่ีผวิโลก 
เป็นแหล่งรองรับกำรเคล่ือนยำ้ยของสำร กำรหมุนเวียนไม่คล่องตวั เช่น กำรหมุนเวียนฟอสฟอรัส 
กำรหมุนเวียนแคลเซียม กำรหมุนเวียนโพแทสเซียม 
 กำรหมุนเวียนน ้ ำในระบบนิเวศ (Water Cycle) มีกำรหมุนเวียน 2 รูปแบบ คือ 
หมุนเวียนโดยไม่ผ่ำนส่ิงมีชีวิตกบัหมุนเวียนโดยผ่ำนส่ิงมีชีวิต มี 2 กระบวนกำรดว้ยกนั คือ          
กำรระเหย (Evaporation) และกำรกลั่นตัวตกกลับลงสู่ผิวโลกของน ้ ำหรือฝน (Precipitation)          
ดงัแผนภำพ 
 

วฏัจักรการหมุนเวยีนของน า้ 

 
ที่มา: มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ. 2536. เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอนำมยัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Health)  
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 กำรหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle) ไนโตรเจนในบรรยำกำศ
มีประมำณร้อยละ 78 ส่ิงมีชีวิตท่ีจะน ำไนโตรเจนมำใชโ้ดยตรงนั้นมีไม่ก่ีชนิด และเป็นแร่ธำตุหลกัท่ี
ส ำคญัของส่ิงมีชีวิตเพื่อใชใ้นกำรสังเครำะห์โปรตีนในร่ำงกำย ส ำหรับสัตวไ์ดรั้บไนโตรเจนเป็น
ทอด ๆ ตำมห่วงโซ่อำหำรและเป็นองค์ประกอบหลักของแร่ธำตุในดินและน ้ ำในรูปของ
สำรประกอบไนโตรเจนกำรหมุนเวียนจึงตอ้งผำ่นส่ิงมีชีวิตเสมอ ดงัแผนภำพ 

 

วฏัจักรของไนโตรเจน 

ท่ีมำ http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.2/t_3/3_3.htm 
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 กำรหมุนเวียนของคำร์บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle) คำร์บอนเป็นธำตุท่ีมีสมบติั
เฉพำะตวับำงอย่ำงท่ีสำมำรถรวมตวักบัธำตุอ่ืนๆ ไดเ้ป็นโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน มีกำรน ำมำใช้
เป็นเช้ือเพลิงจะเกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นกำรหมุนเวียนคำร์บอนกลบัคืนสู่บรรยำกำศ
ใหแ้ก่พืชน ำไปใชป้ระโยชน์ ดงัแผนภำพ 
 

 
แผนภูมิของวฏัจกัรคำร์บอน 

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

  กำรหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) ฟอสฟอรัสเป็น
ธำตุท่ีมีองคป์ระกอบของอินทรียสำรท่ีส ำคญัในส่ิงมีชีวิตหลำยชนิด เช่น สำรพนัธุกรรม เยื่อหุ้ม
เซลล ์เป็นส่วนประกอบส ำคญัของกระดูกและฟัน ส่วนพืชกจ็ะน ำไปช่วยในกำรเจริญเติบโต   สร้ำง         
ควำมแขง็แรงและใหผ้ลผลิตท่ีสูง ดงัแผนภำพ 
 

 
 

 
การหมุนเวยีนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ  

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Carbon_cycle-cute_diagram.jpeg
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ใบงานที่ 8 
เร่ือง พรีะมิดอาหาร (Food Pyramid) หรือพรีะมิดนิเวศ 

 

ก ำหนดให ้  P แทน  Producer หรือผูผ้ลิต 
   C1 แทน Primary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 1 
   C2 แทน Secondary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 2 

    C3 แทน Tertiary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 3 
1. พีระมิดจ ำนวน (Pyramid of Number) ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อใหเ้ห็นวำ่   

ส่วนใดเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง 
 

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

 

2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อใหเ้ห็นวำ่ส่วนใด 
เป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
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3. พีระมิดพลงังำน  (Pyramid of Energy) ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อใหเ้ห็นวำ่ 
ส่วนใดเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง ในเร่ืองของกำรล ำดบัขั้นของกำรกินซ่ึงจะมีค่ำ
ลดลงตำม ล ำดบัขั้นของกำรบริโภค จำกล ำดบัท่ี 1 ไป 2 ไป 3 และ 4 ดงัแสดงในรูป  
 

 
 
ท่ีมำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html 
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แนวการตอบใบงานที่ 8 
เร่ือง พรีะมิดอาหาร (Food Pyramid) หรือพรีะมิดนิเวศ 

 

ก ำหนดให ้  P แทน  Producer หรือผูผ้ลิต 
   C1 แทน Primary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 1 
   C2 แทน Secondary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 2 

    C3 แทน Tertiary Consumer หรือผูบ้ริโภคล ำดบัท่ี 3 
 1. พีระมิดจ ำนวน (Pyramid of Number) ให้นกัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อให้เห็นว่ำ  
ส่วนใดเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง 

 

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

 2. พีระมิดมวล (Pyramid of Mass) ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อให้เห็นว่ำส่วนใด
เป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง 
 

 
 

ท่ีมำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html 
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http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html
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 3. พีระมิดพลงังำน  (Pyramid of Energy) ให้นกัเรียนใส่เคร่ืองหมำยเพื่อใหเ้ห็นว่ำ
ส่วนใดเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคอนัดบัท่ีเท่ำใดใหถู้กตอ้ง ในเร่ืองของกำรล ำดบัขั้นของกำรกินซ่ึงจะมีค่ำ
ลดลงตำม ล ำดบัขั้นของกำรบริโภค จำกล ำดบัท่ี 1 ไป 2 ไป 3 และ 4 ดงัแสดงในรูป  
 

 
 
ท่ีมำ http://www.gang_diary.th.gs/web-g/a-tiam/page6.html 
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ใบงานที่ 9 
เร่ือง การหมุนเวยีนน า้ในระบบนิเวศ (Water Cycle) 

ใหน้กัเรียนเขียนวฏัจกัรน ้ำใหส้มบูรณ์ 
 

แนวการตอบใบงานที่ 9 
เร่ือง การหมุนเวยีนน า้ในระบบนิเวศ (Water Cycle) 

นกัเรียนเขียนวฏัจกัรกำรหมุนเวยีนของน ้ำ 
 

วฏัจักรการหมุนเวยีนของน า้ 

 
ที่มา: มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ. 2536. เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอนำมยัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Health)  

 

 กำรหมุนเวียนน ้ ำในระบบนิเวศ (Water Cycle) มีกำรหมุนเวียน 2 รูปแบบ คือ 
หมุนเวียนโดยไม่ผ่ำนส่ิงมีชีวิตกบัหมุนเวียนโดยผ่ำนส่ิงมีชีวิต   มี 2 กระบวนกำรดว้ยกนั คือ        
กำรระเหย (Evaporation) และกำรกลัน่ตวัตกกลบัลงสู่ผวิโลกของน ้ำหรือฝน (Precipitation)  
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ใบงานที่  10 
เร่ือง การหมุนเวยีนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle) 

ใหน้กัเรียนเขียนวฏัจกัรไนโตรเจนใหส้มบูรณ์ 
 

แนวการตอบใบงานที่  10 
เร่ือง การหมุนเวยีนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ (Nitrogen Cycle) 

นกัเรียนเขียนวฏัจกัรกำรหมุนเวยีนของไนโตรเจน 

 

วฏัจักรของไนโตรเจน 

ท่ีมำ 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 ส่ิงมีชีวิตท่ีจะน ำไนโตรเจนมำใชโ้ดยตรงนั้นมีไม่ก่ีชนิด และเป็นแร่ธำตุหลกั  
ท่ีส ำคญัของส่ิงมีชีวิตเพื่อใชใ้นกำรสังเครำะห์โปรตีนในร่ำงกำย ส ำหรับสัตวไ์ดรั้บไนโตรเจนเป็น
ทอด ๆ ตำมห่วงโซ่อำหำรและเป็นองค์ประกอบหลักของแร่ธำตุในดินและน ้ ำในรูปของ
สำรประกอบไนโตรเจนกำรหมุนเวียนจึงตอ้งผำ่นส่ิงมีชีวิตเสมอ  
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ใบงานที่  11 
เร่ือง การหมุนเวยีนของคาร์บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle) 

ใหน้กัเรียนเขียนวฏัจกัรคำร์บอนใหส้มบูรณ์ 
 

แนวการตอบใบงานที่  11 
เร่ือง การหมุนเวยีนของคาร์บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle) 

นกัเรียนเขียนวฏัจกัรกำรหมุนเวยีนของคำร์บอน 
 

 
แผนภูมิของวฏัจกัรคำร์บอน 

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

 กำรหมุนเวียนของคำร์บอนในระบบนิเวศ (Carbon Cycle) คำร์บอนเป็นธำตุท่ีมีสมบติั
เฉพำะตวับำงอย่ำงท่ีสำมำรถรวมตวักบัธำตุอ่ืนๆ ไดเ้ป็นโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน มีกำรน ำมำใช้
เป็นเช้ือเพลิงจะเกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นกำรหมุนเวียนคำร์บอนกลบัคืนสู่บรรยำกำศ
ใหแ้ก่พืชน ำไปใชป้ระโยชน์  
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Carbon_cycle-cute_diagram.jpeg
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ใบงานที่  12 
เร่ือง การหมุนเวยีนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) 

ใหน้กัเรียนเขียนวฏัจกัรฟอสฟอรัสใหส้มบูรณ์ 
 

แนวการตอบใบงานที่  12 
เร่ือง การหมุนเวยีนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) 

นกัเรียนเขียนวฏัจกัรกำรหมุนเวยีนของฟอสฟอรัส 
  
 

 
การหมุนเวยีนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ  

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

 กำรหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ (Phosphorus Cycle) ฟอสฟอรัสเป็นธำตุท่ี
มีองคป์ระกอบของอินทรียสำรท่ีส ำคญัในส่ิงมีชีวิตหลำยชนิด เช่น สำรพนัธุกรรม เยือ่หุม้เซลล ์เป็น
ส่วนประกอบส ำคัญของกระดูกและฟัน ส่วนพืชก็จะน ำไปช่วยในกำรเจริญเติบโตสร้ำง            
ควำมแขง็แรงและใหผ้ลผลิตท่ีสูง  
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ใบความรู้ที ่ 11 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ (Ecological Succession) 

 

 เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีท าให้เกิดการพฒันาของระบบนิเวศ ท าให้สามารถท านาย    
แบบแผนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดยแบ่งเป็น 4 ลกัษณะคือ 

1. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นปฐมภูมิ (Primary Succession) เป็นการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีบนแหล่งท่ีไม่เคยมีส่ิงมีชีวิตปรากฏมาก่อน เช่น บริเวณขั้วโลก บนไหล่ทางของลาวา บริเวณ
พื้นดินท่ีปรับพื้นใหม่ กลุ่มส่ิงมีชีวิตพวกแรกท่ีเกิดข้ึน   เรียกว่าผูบุ้กเบิก เกิดข้ึนได้โดยอาศัย
ความช้ืนและสารอินทรียมี์การขบัสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดท าใหหิ้นสลายกลายเป็นดินและเกิดส่ิงมีชีวิต
ชนิดใหม่ข้ึน  

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

 

2. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นทุติยภูมิ (Secondary Succession) เป็นการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีบนพื้นท่ีท่ีมีส่ิงมีชีวิตปรากฏอยู่ก่อน แต่ถูกท าลายดว้ยเหตุบางประการ ท าให้ส่ิงมีชีวิตกลุ่ม
ใหม่เขา้ไปแทนท่ี เช่น วชัพืชข้ึนในท่ีรกร้างแลว้จึงเกิดเป็นพุ่มไมแ้ละตน้ไมใ้หญ่ จนเป็นป่าในท่ีสุด
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีน้ีเกิดข้ึนเร็วกวา่ขั้นแรก 
 

 
ท่ีมา http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04090035_2202/multiweb/environ/community.html 
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3. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีเน่ืองจากกลุ่มส่ิงมีชีวิต (Autogenic Succession) เป็น       
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีซ่ึงเป็นผลจากกลุ่มส่ิงมีชีวิตเดิม เช่น น าฟางขา้วมาท้ิงไวใ้นแหล่งน ้ า 
ธรรมชาติท้ิงไวป้ระมาณ 1 สปัดาห์ จะมีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนพวกแรกคือแบคทีเรีย เม่ือแบคทีเรียเพิ่มข้ึน
ท าให้เกิดการหมกัน ้ าจะแปรสภาพเป็นกรดเกิดการสลายสารอินทรียจ์ากฟางขา้วจึงเกิดการเจริญ
ของสัตวเ์ซลลเ์ดียวและไดอ้าหารจากแบคทีเรียและกินแบคทีเรียเป็นอาหารสัตวเ์ซลลเ์ดียวเพิ่มข้ึน
แต่แบคทีเรียลดจ านวนลง 

4. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีเน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Allogenic 
Succession) เกิดจากสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพหรือภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปส่ิงมีชีวิตเดิมไม่
สามารถทนอยูไ่ดเ้กิดส่ิงมีชีวิตใหม่ท่ีมีความทนต่อภูมิอากาศไดดี้กวา่ เช่น เกิดไมด้อกฤดูหนาว 

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

สาเหตุของการเปลีย่นแปลงแทนที ่
 1. ปัจจยัทางชีวภาพ เกิดจากปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีมีต่อกนัแลว้ท าให ้

เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ี เช่น นกกินผลไมแ้ลว้ไปขบัถ่ายในท่ีรกร้างว่างเปล่าเม่ือเมลด็ผลไมน้ั้น
ไดรั้บอุณหภูมิท่ีเหมาะสมก็จะเจริญเติบโตและแพร่พนัธ์ุในบริเวณนั้นต่อไป การตดัไมท้ าลายป่าก็
ท าใหไ้มมี้ตน้ไมใ้หญ่ป่าหญา้กเ็ขา้มาแทนท่ี 

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

 
ท่ีมา http://www.siamensis.org/board/11735.html 
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 2. ปัจจยัทางกายภาพ เช่น การผุพงั แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า กระแสลม 
อุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝน ท าให้ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นถูกท าลายจนเกิดการเปล่ียนแปลง 
แทนท่ี 

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

ระดับของการเปลีย่นแปลงแทนที่ 
1. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขนาดกว้าง เช่น แผ่นดินท่ีเกิดข้ึนแทนท่ีมหาสมุทร        

พื้นท่ีทะเลทรายเขา้มาแทนท่ีพื้นท่ีป่า   ทะเลสาบต้ืนเขินจนกลายเป็นพื้นดิน 

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

2. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขนาดเล็ก  เ ช่น ต้นไม้ท่ีตายแล้วก็จะถูกส่ิงมีชีวิต             
พวกจุลินทรียย์อ่ยสลายกลายเป็นดิน 

  
ท่ีมา http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter3/t17-3-l2.htm 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaimtb.com/webboard/49/24767-1.jpg&imgrefurl=http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl%3Fid%3D24767&h=483&w=640&sz=20&tbnid=L3k4dc2dvypkuM::&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&hl=th&usg=__x6jSrQUlB4wmUmk0tLtuUAEFjXU=&ei=dYAOSrDrMsKGkAXymJmzBA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.google.co.th/search?hl=th&q
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ใบงานที่ 13 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ (Ecological Succession) 

 ใหน้กัเรียนจดัองคค์วามรู้การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต  
 
 
 

แนวการตอบใบงานที่ 13 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติ (Ecological Succession) 

 นกัเรียนจดัองคค์วามรู้การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต เป็นผงัความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

ปัจจยัทางกายภาพ การ เป ล่ี ยนแปล งแทน ท่ี
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป (Allogenic 
succession) 

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี
เน่ืองจากกลุ่มส่ิงมีชีวติ 
(Autogenic succession) 

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี 
ขั้นทุติยภูมิ (Secondary 

uccession) 

ปัจจยัทางชีวภาพ 

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

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี 
ขั้นปฐมภูมิ (Primary uccession) 
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ใบความรู้ที ่12  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยก์็สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตได้   โดยการน ามาแปรรูปใช้อ  านวยความสะดวก เช่น ดิน       
ป่าไม ้  และสัตวป่์า น ้ า ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ และเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต
และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย   ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Exhausting natural Resources) หมายถึง 
ทรัพยากรท่ีน ามาใชแ้ละหมดไปในท่ีสุด ไม่อาจเกิดข้ึนใหม่ไดใ้นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แร่ธาตุ 
โลหะ อโลหะ แร่เช้ือเพลิง 

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

 
  1.2 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไ้ม่หมดหรือมีใชต้ลอดไป (Non-exhausting Natural 
Resources) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชป้ระโยชน์แลว้มีทดแทนใหม่ไม่หมดส้ินมีอยู่
มากมายทุกส่วนของโลกและเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่บางชนิดถ้าน ามาใช้อย่างไม่
เหมาะสมจะท าให้คุณภาพของทรัพยากรเส่ือมสภาพจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เช่น อากาศ 
แสงอาทิตย ์น ้ า 
  1.3 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดใหม่ทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ (Renewble 
Nnatural Resources) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชป้ระโยชน์แลว้สามารถรักษาให้คงอยู่
หรือเกิดข้ึนใหม่ทดแทนได ้และถา้มีการจดัการในเร่ืองของการใชอ้ย่างเหมาะสมแลว้ก็จะมีใชไ้ด้
ตลอดไป และมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตด้านปัจจัย ส่ี เป็นส่วนใหญ่ เช่น       
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม ้  และสตัวป่์า 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/satingmor/forest.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/satingmor/trup-1.html&h=443&w=333&sz=42&tbnid=6LR7wMxi7b2zqM::&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589&hl=th&usg=__kfrcWcPeciTEILtp9ycIISgXNjU=&ei=IYsOSvvCC9eCkQWz4-mgBA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/satingmor/forest.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/satingmor/trup-1.html&h=443&w=333&sz=42&tbnid=6LR7wMxi7b2zqM::&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589&hl=th&usg=__kfrcWcPeciTEILtp9ycIISgXNjU=&ei=IYsOSvvCC9eCkQWz4-mgBA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
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 2. ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเราท่ีอ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวิต     
ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งอาจใหโ้ทษต่อการด ารงชีวิตได ้จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
  2.1 ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เป็นส่ิงมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช จุลินทรีย ์หรือส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ดิน น ้ า อากาศ แสงแดด        
แร่ธาตุ ภูมิประเทศ 
  2.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Manmade Environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ โดยสร้างข้ึนต่อจากส่ิงแวดล้อมเดิม เช่น บา้น อาคาร ถนน 
โรงงาน วดั โรงเรียน ฟาร์ม สวน โบราณวตัถุ เข่ือน นอกจากน้ีแลว้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
กฎหมาย วฒันธรรม ศาสนา การศึกษา ก็ลว้นเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในลกัษณะของ
นามธรรมทั้งส้ิน 
 จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กันโดยทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม ส่วนส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีเป็นรูปธรรมเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยน์ าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์นัน่เอง 
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ใบงานที่ 14 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ใหน้กัเรียนจดัองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากใบความรู้ท่ี 12 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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แนวการตอบใบงานที่ 14 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
นกัเรียนจดัองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากใบความรู้ท่ี 12 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีใชแ้ลว้หมดไป 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ใชไ้ม่หมด 

 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
รักษาใหค้งอยูไ่ด ้

 

ส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

 

ส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ 
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ใบความรู้ที ่13  
เร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต        
ทุกชนิด โดยเฉพาะมนุษยด์งัต่อไปน้ี 

 1. เป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น พืช สตัว ์มนุษย ์ลว้นตอ้งการก๊าซออกซิเจน 
ท่ีช่วยในการหายใจ นอกจากน้ีพืชซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของอาหารก็ตอ้งการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
น ้ า แร่ธาตุ และแสงแดด ท่ีจะช่วยในกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง สตัวท่ี์ตอ้งการพืชและสัตวอ่ื์น 
ๆ เป็นอาหารก็ตอ้งการน ้ า แร่ธาตุในการด ารงชีวิต ขณะท่ีออกหากินในเวลากลางคืนก็ตอ้งการ 
อุณหภูมิและแสงสว่างท่ีพอเหมาะ ตอ้งการท่ีอยู่อาศยั และมนุษยย์งัตอ้งใช ้ดิน ป่าไม ้น ้ า ในการ 
เพาะปลูก สร้างท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ใชอุ้ปโภคบริโภคและใชส้มุนไพรในการรักษาโรค 

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

 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะท่ีอยู่อาศยั เช่น เขตหนาวหรือเขตอบอุ่น 
บา้นเรือนมกัใชอิ้ฐหรือคอนกรีตในการก่อสร้าง มีประตูหนา้ต่างไม่มาก มีเตาผงิเพื่อใหค้วามอบอุ่น 
ส าหรับประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนช้ืน บา้นเรือนจึงเป็นไมใ้ตถุ้นสูง หลงัคาจัว่มุงดว้ยกระเบ้ือง
เพื่อใหน้ ้ าฝนไหลไดดี้ หรืออาจมุงดว้ยจากหรือหญา้คาเพราะจะช่วยระบายความร้อนไม่ใหบ้า้นร้อน 
มากและใตถุ้นสูงกจ็ะช่วยป้องกนัน ้าท่วมฉบัพลนัได ้

บา้นเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น บา้นเขตร้อนช้ืน 

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

 
ท่ีม

http://www.homeloverthai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=47 
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 3. มี คว ามส า คัญ ต่อคว าม เ จ ริญและการพัฒนาประ เทศ  คือ  ส ามารถน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมในการท าอุตสาหกรรมหรือส่งออกเป็นสินค้ากับ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีน ้ ามนั 

 4. มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์มนุษยม์กัตั้งถ่ินฐานอยูใ่กลบ้ริเวณแหล่งน ้า 
เพราะจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าในการอุปโภคและบริโภค หาแหล่งอาหารไดส้ะดวกและไม่ขาดแคลนถา้ 
บริเวณใดมีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกจ็ะมีการอพยพยา้ยไปอยูใ่นท่ีซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มดีกวา่ 
 5. มีความส าคญัต่อประวติัความเป็นมาของมนุษย ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปกรรม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบสังคม เป็นส่ิงสะท้อนความรุ่งเรืองและ
วิวฒันาการของมนุษย ์

 6. ใหป้ระโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวและการพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ป่า เขา ทะเล อุทยาน 
แห่งชาติ หมู่เกาะ รวมถึงโบราณสถานต่าง ๆ ท่ีสวยงาม ลว้นเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เพราะให้ทั้ง
ความรู้ ความเพลิดเพลินรวมถึงการสร้างรายไดซ่ึ้งจะท าใหเ้ศรษฐกิจในทอ้งถ่ินดีข้ึน 
 
 

  
ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=327271 
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ใบงานที่ 15  
เร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
ใหน้กัเรียนจดัองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากใบความรู้ท่ี 13 เร่ืองการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความส าคญั
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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แนวการตอบใบงานที่ 15 
เร่ือง ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
นกัเรียนจดัองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากใบความรู้ท่ี 13 เร่ืองการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคญั
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อลกัษณะ

ท่ีอยูอ่าศยั 

ปัจจยัพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติ 

ใหป้ระโยชนด์า้นการ
ท่องเท่ียวและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

มีอิทธิพลต่อการตอ้ง
ถ่ินฐานของมนุษย ์

มีความส าคญัต่อความ
เจริญและการพฒันา

ประเทศ 

มีความส าค ยต่อ
ประวติัความ

เป็นมาของมนุษบย ์
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ใบความรู้ที ่14 
เร่ือง ทรัพยากรน า้ 

 

 ประโยชน์ของทรัพยากรน ้ า คือ ใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค มนุษยใ์ชด่ื้มกิน ช าระลา้ง
ร่างกายหรือส่ิงสกปรกต่าง ๆ รวมถึงใชป้ระกอบอาหารและยา 

 ใช้ในการเกษตรกรรม เพาะปลูกเล้ียงสัตว์เพื่อให้ความชุ่มช้ืนแก่พืชและสัตว์ได้ใช ้     
ด่ืมกิน รวมถึงชะลา้งคอกสตัว ์

 เป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์เพราะเป็นท่ีอยู่อาศยัของ ปลา ปู กุ ้ง หอยต่าง ๆ ท่ีเป็น
อาหารของมนุษยแ์ละยงัส่งเป็นสินคา้ขายยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย 

 ใชใ้นการอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใชร้ะบาย    
ความร้อนแก่เคร่ืองจกัร ท าความสะอาดเคร่ืองจกัร ช าระลา้งของเสียในโรงงาน เป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑอ์าหารกระป๋อง   และยงัใชใ้นการล าเลียงขนส่งสินคา้ออกสู่ตลาดไดอี้กดว้ย 

 ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ในการล าเลียงสินคา้ การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึง
ไปยงัสถานท่ีหน่ึง มีราคาถูกและยงัขนส่งไดจ้  านวนมาก 

 ใช้น ้ าเค็มจากทะเลท าเกลือสมุทรซ่ึงมนุษยน์ ามาใช้ในการบริโภคเพราะมีไอโอดีน 
สามารถป้องกนัการเกิดโรคคอพอกได ้

 เป็นแหล่งผลิตพลงังาน เช่น อ่างเก็บน ้ าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ บางประเทศ      
กส็ามารถใชพ้ลงังานจากน ้าข้ึนน ้าลงน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได ้

 ใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการและพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น น ้ าตก น ้ าพรุ้อน อ่าว 
 ทะเล หมู่เกาะท่ีสวยงาม วา่ยน ้า ตกปลา รวมถึงการเล่นกีฬาทางน ้าดว้ย 
 ใช้ประโยชน์ในการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย์และเป็นแนวพรมแดน  เพราะอยู่ใกล ้      

แหล่งน ้าจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและหาอาหารไดง่้าย และยงัใชแ้ม่น ้ าหรือทะเล 
เป็นแนวเขตแดนขั้นระหวา่งพรมแดนของประเทศอีกดว้ย 

 
ท่ีมา http://www.deqp.go.th/water/introduction/Useful_WU.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.deqp.go.th/water/introduction/Useful_WU.html
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  แหล่งน ้าและคุณภาพน ้า แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทตามแหล่งท่ีพบ คือ 
  2.1  น ้าในบรรยากาศ (Almospheric Water) เป็นน ้ าท่ีเกิดจากการกลัน่ตวัของไอน ้ า

ในบรรยากาศแลว้ตกลงมาสู่พื้นดิน เช่น ฝน หิมะ น ้ าคา้ง ลูกเห็บ หมอก และจะมีการหมุนเวียน 
ตลอดเวลาในหน่ึงปีฝนท่ีตกลงมาในประเทศไทยมีประมาณ 800,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  2.2  น ้าผิวดิน (Surface Water) เป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติระดบัผิวดิน เช่น บึง หนอง 
คลอง แม่น ้ า พรุ ทะเลสาบ มหาสมุทร และธารน ้ าแขง็ ส าหรับธารน ้ าแขง็มนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์
ไดน้อ้ย และมหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารของโลก 

  2.3  น ้าใตดิ้น (Ground Water) เกิดจากการไหลซึมของน ้ าผวิดินลงไปจนถึงชั้นดิน 
และชั้นหินแลว้สะสมอยู่ในช่องว่างในชั้นดินหรือชั้นหินนั้นส่วนใหญ่เป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีสะอาด
เพราะผา่นการกรองหลายชั้น 

 3. การก าหนดคุณภาพน ้ า แหล่งน ้ าต่างๆ  ตามธรรมชาติจะมีคุณภาพของน ้ าตาม 
มาตรฐานหรือต ่ากวา่มาตรฐานนั้น   ข้ึนอยูก่บัสารปนเป้ือนของสารต่าง ๆในแหล่งน ้านั้น ๆ  ตวัช้ีบ่ง
คุณภาพของน ้ามีดงัน้ี 

  3.1  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้ า (Dissolved Oxygen) หรือเรียกว่า DO มีหน่วย
เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร น ้ าธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดีตอ้งมีค่า DO อยู่ท่ี 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน           
น ้ าเสียจะมีค่า DO ต  ่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะปริมาณออกซิเจนเป็นตวัช่วยก าจดัมลภาวะ      
ในน ้ าโดยการออกซิเดชนัสามารถลดสารอินทรียแ์ละแบคทีเรียบางชนิดในน ้ าได ้ถา้น ้ ามีอุณหภูมิ 
สูง ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าจะน้อย   แต่ถา้ความกดดันของออกซิเจนในบรรยากาศสูง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าจะมาก 

  3.2  ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ในแหล่งน ้ าต้องการใช้ในการย่อยสลาย 
สารอินทรียใ์นน ้ า (Biochemical Oxygen Demand) ค่า BOD เป็นค่าท่ีช้ีบ่งคุณภาพของน ้ าถา้แหล่งน ้ า  
มีค่า BOD สูงแสดงวา่มีสารอินทรียอ์ยูม่ากจุลินทรียต์อ้งการใชอ้อกซิเจนในการยอ่ยสลายเป็นจ านวน
มากค่า BOD สูงหรือต ่าข้ึนอยู่กบัการปนเป้ือนของสารอินทรียใ์นแหล่งน ้ าและความสัมพนัธ์กบั 
เวลาและอุณหภูมิตามมาตรฐานสากลการวดัค่า BOD ของแหล่งน ้ าวดัโดยการเก็บตวัอย่างน ้ าใน
เวลา 5 วนั ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และน ้ าท้ิงจากโรงงานก่อนปล่อยลงแม่น ้ าควรมีค่า BOD   
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถา้แหล่งน ้ าใดมีค่า BOD สูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  จะจดัเป็น     
น ้ าเสีย 

  3.3  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นจุลินทรียท่ี์อยูใ่นอุจจาระของคน
และสัตวเ์ลือดอุ่นมีประมาณร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 พบในแหล่งน ้ าธรรมชาติและมกัพบ 
แบคทีเรียชนิดน้ีจากแหล่งน ้ าท้ิงชุมชนและฟาร์มเล้ียงสัตว ์  แหล่งใดมีมากแสดงว่าเป็นน ้ าสกปรก 
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ถา้มีเกิน 10 เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตรไม่ควรน ามาด่ืม ถา้มีเกิน 10,000 เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร
ไม่ควรใชท้ าน ้ าประปา ถา้มีเกิน 25,000 เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตรไม่ควรลงไปอาบ 

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

 

 4. ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรน ้า 
  4.1   ปัญหาดา้นปริมาณน ้ า คือ น ้ ามีไม่พอกบัความตอ้งการใชใ้นฤดูต่างๆ   เช่น   

บางฤดูขาดแคลนน ้ า บางฤดูเกิดน ้ าท่วมฉบัพลนั เกิดอุทกภยั สาเหตุอาจเน่ืองมาจากป่าท่ีถูกท าลาย 
ฝนตกนอ้ยและฝนท้ิงช่วง การวางแผนการใชน้ ้ าไม่เหมาะสม 

  4.2  ปัญหาดา้นคุณภาพน ้ า เกิดจากการกระท าของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ เช่น การท้ิง 
ขยะ   น ้ าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและสัตวแ์ลว้ถูกชะลา้งลงสู่
แหล่งน ้ า รวมทั้งผิวดินก็ถูกชะลา้งดว้ยท าให้น ้ าขุ่นและมีสารพิษท าให้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ของพืชน ้ า สัตวน์ ้ า และการน ามาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเรียกว่า มลพิษทางน ้ า (Water Pollution) และ
สาเหตุท่ีท าใหน้ ้ าเสียส่วนใหญ่มาจากอาคารบา้นเรือน โรงงาน เกษตรกรรม เหมืองแร่ การพงัทลาย 
ของดินแร่ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติโดยมีองคป์ระกอบท่ีท าใหน้ ้ าเสียดงัน้ี 

   4.2.1 สารอินทรีย ์จากการสังเคราะห์ต่าง ๆ   เช่น ผงซกัฟอก สารจากโรงงาน
ต่าง ๆ   สารเคมีและน ้าท้ิงจากครัวเรือน 

   4.2.2 สารอนินทรี ไดแ้ก่ คลอไรด ์แมกนีเซียมซลัเฟต ถา้มีมากเกินไปจะท าให้
น ้ ากระดา้ง ถา้น าไปบริโภคจะท าใหท้อ้งเดิน 

   4.2.3 จุลินทรียพ์วกไวรัส แบคทีเรีย และโพรโตซวัจะพบในแหล่งน ้ าท้ิงต่างๆ  
เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคเช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด ์บิด ถา้น าน ้ านั้นมาบริโภค 

   4.2.4 โลหะหนักและสารพิษในรูปของสารอินทรียแ์ละสารอนินทรี เช่น     
สารปรอท สารตะกั่ว สารแคดเมียม ซ่ึงไดม้าจากการท าแบตเตอร่ีรถยนต์ การท าสี สารเหล่าน้ี        
จะสะสมในห่วงโซ่อาหารและถ่ายทอดต่อๆ ได ้เช่น โรคมินามาตะจากสารปรอท โรคอิไตอิไตจาก
แคดเมียม โรคพิษจากสารตะกัว่ โรคไขด้ าจากสารหนู 

   4.2.5 สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส มาจากการชะลา้งพื้นท่ี
การเกษตรและอุตสาหกรรม หรือการซกัลา้งโดยใชผ้งซกัฟอกในครัวเรือน เหล่าน้ีจะมีสารฟอสเฟต
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เป็นอาหาร  ของพืชท าใหพ้ืชเจริญเร็วและกีดขวางทางไหลของน ้ า   การคมนาคมและท าใหป้ริมาณ
ออกซิเจนในน ้าลดลง 

   4.2.6 น ้ ามนัและขยะมูลฝอย   ท าให้ดูสกปรก   ย่อยสลายยากและท าให้แสง
ทะลุผา่นไดย้ากขดัขวางทางเดินของออกซิเจนในน ้าเกิดอนัตรายต่อพืชและสตัวน์ ้ าได ้

   4.2.7 ตะกอนท่ีเกิดจากการชะลา้งพงัทลายของดินและหินจากท่ีต่าง ๆ ท าให ้  
น ้ าขุ่น ไม่เหมาะต่อการใชป้ระโยชน์และท าใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขิน 

   4.2.8 สารท่ีเป็นกรดและเบส เกิดจากการผลิตของโรงงานเยื่อกระดาษ   
โรงงานทอผา้ โรงงานสารซักฟอก ท าให้เกิดผลเสียต่อส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าและการน าน ้ าไปใช ้
ประโยชน์ 

   4.2.9 ความร้อนและสารกมัมนัตรังสี ท าใหน้ ้ ามีอุณหภูมิสูง ปริมาณออกซิเจน 
ในน ้าลดลง กากสารกมัมนัตรังสีจะท าใหเ้กิดพิษสะสมในส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าและถ่ายทอดไปตาม 
ห่วงโซ่อาหาร 

  4.3 ปัญหาการใชท้รัพยากรน ้ าอยา่งไม่เหมาะสม น ้ ามีความจ าเป็นต่อมนุษยแ์ละสัตว ์
ทุกชนิด การน าน ้ ามาใช้ประโยชน์ของมนุษยน์ั้นเกินความจ าเป็นและอตัราการใช้น ้ าของประชากร 
เพิ่มข้ึน รวมทั้ งขาดการดูแลรักษาทรัพยากรน ้ าจนท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน ้ าทั้ งด้าน 
ปริมาณ และคุณภาพ 

  
ท่ีมา http://www.thaienvimonitor.net/ 

 

 5. แนวทางการแกปั้ญหาทรัพยากรน ้า แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
  5.1 ดา้นปริมาณน ้ า ไม่สมดุลต่อความตอ้งการท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนและเกิด 

อุทกภยัและอาจแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
   5.1.1 การสร้างและพฒันาแหล่งน ้ า เช่น การสร้างเข่ือน โครงการแกม้ลิงใน 

พระราชด าริ การขดุบ่อกกัเกบ็น ้าในพื้นท่ีท าเกษตรแบบพอเพียง 
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   5.1.2 การรักษาพื้นท่ีเก็บน ้ า เช่น การอนุรักษ์พื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร ส่งเสริมการ 
ปลูกป่าและปลูกพื้นคลุมดิน เพื่อใหป่้าไมช้ะลอการไหลของน ้ า ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
ลงสู่แหล่งน ้า 

   5.1.3 การท าฝนเทียม เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ า วิธีน้ีใชทุ้นสูงและถา้ 
ปริมาณไอน ้าในอากาศนอ้ยกจ็ะไม่ไดผ้ล 

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

 
5.2 ดา้นคุณภาพน ้ามลพิษ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษยอ์าจแกไ้ขได ้

ดว้ยการร่วมมือกนั คือ 
   5.2.1 ป้องกนัและควบคุมมิใหน้ ้ าเส่ือมคุณภาพ อาจใชก้ฎหมายควบคุมโรงงาน 

ให้มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า และบ าบดัน ้ าเสียจากแหล่งชุมชนก่อนปล่อยลงแม่น ้ า   
ตลอดจนลดการใชส้ารพิษทางการเกษตร 

   5.2.2 การปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนก่อนปล่อยลงสู่       
แหล่งน ้าและสามารถใชป้ระโยชน์จากน ้าท่ีปรับปรุงไปท าประโยชน์อ่ืน เช่น รดน ้าตน้ไม ้

   5.2.3   ก าหนดมาตรฐานแหล่งน ้ า และคุณภาพน ้ า เพื่อให้มีการใชป้ระโยชน์ 
อยา่งเหมาะสม 

  5.3 การแกไ้ขปัญหาการใชน้ ้ าอยา่งไม่เหมาะสม อาจท าไดด้งัน้ี 
   5.3.1 ใชน้ ้ าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   5.3.2 ส่งเสริมการวิจยั   คน้ควา้   ประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดการใชน้ ้ าอยา่ง 

ประหยดั ใหก้ารศึกษาและรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถึงผลเสียของการใชน้ ้ าอยา่งไม่ประหยดัท่ี 
ส่งผลต่อการขาดแคลนน ้า 
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ใบความรู้ที ่15 
เร่ือง ทรัพยากรดิน 

 

 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรอ่ืน ๆ หลายชนิด เช่นเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืช เล้ียงสัตวท่ี์เป็นอาหาร เป็นท่ีปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั เป็นแหล่งแร่ธาตุและยารักษาโรค 
ดินเกิดจากการสลายตวัของซาดพืชซากสัตวก์ลายเป็นอินทรียสารปนกบัวตัถุตน้ก าเนิดคลุกเคลา้กนั
ดว้ยธรรมชาติเป็นระยะเวลานาน 

 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดินมีดงัต่อไปน้ี 
 1. เกษตรกรรม มนุษยใ์ช้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์เพื่อผลิตอาหารท่ีใช้ใน          

การด ารงชีวิตเพาะดินเป็นท่ียดึเกาะของรากพืช เป็นท่ีกกัเก็บน ้ าส าหรับพืชน าไปใชใ้นกระบวนการ 
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

  การปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีใหค้วามสะดวกสบายต่อ    
การด ารงชีวิต 

  อุตสาหกรรม ใชเ้ป็นวตัถุดิบในทางอุตสาหกรรม เคร่ืองป้ันดินเผา ท าอิฐในการ
ก่อสร้าง 

  ดินช่วยในการดูดซบั กรอง และเก็บรักษาน ้ าตามธรรมชาติ โดยน ้ าจะค่อยๆ   ไหล
ซึมลงสู่ดินเป็นน ้าใตดิ้น หรือน ้าบาดาลและไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 

  ใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีบางภูมิประเทศมีความสวยงามอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก เช่น แพะเมืองผท่ีีจงัหวดัแพร่ โป่งยบุจงัหวดัราชบุรี 

 
ท่ีมา http://www.dhamma.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id 
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 2. ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรดิน เน่ืองจากประชากรเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จึงมีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและพื้นท่ีการเกษตรตลอดจนท่ีอยู่อาศยัเพิ่มข้ึน ท าให้ความสมดุลของทรัพยากรดินใน
พื้นท่ีต่าง ๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางวิกฤติ  คือ 

  2.1  ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน เน่ืองจากพื้นท่ีลาดชัน หรือใกลน้ ้ าไหล      
ท าให้มีการชะลา้งของน ้ าและลม การไหลเล่ือนของดิน การเกิดดินถล่ม หรือเกิดจากการกระท า  
ของมนุษย ์  เช่น   ตดัไมท้ าลายป่า   ท าไร่เล่ือนลอย 

  2.2  ปัญหามลพิษของดิน เช่นการเกิดดินเปร้ียวท่ีป่าพรุ ดินเค็มจากเกลือในดิน     
ป่าชายเลน ดินปนเป้ือนโลหะหนกั หรืออาจเกิดจากการกระท าของมนุษย ์  เช่น การท้ิงโลหะหนกั
จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปนไปกบัของเสียลงสู่ดิน ไดแ้ก่ สารปรอท ตะกัว่ 
สงักะสี แคดเมียม โครเมียม หรือสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตรกค็วรใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

 
ท่ีมา http://www.thaienvimonitor.net/ 
 

 3. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรดิน เช่น การชะลา้งพงัทลายของดินและ
ปัญหามลพิษของดินมีแนวทางในการป้องกนัคือ 

  3.1  การป้องกนัและแกไ้ขการชะลา้งพงัทลายของดินท าไดโ้ดย 
   3.1.1 การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดินและรักษาความช้ืนของดิน เช่น 

หญา้แฝก 
   3.1.2 การปลูกพืชสลบัเป็นแถบโดยปลูกพืชต่างชนิดกนัสลบัเป็นแถบตามท่ี

ราบหรือขวางท่ีลาดชนั เพื่อลดความรุนแรงของการไหลของน ้า 
   3.1.3 การปลูกพืชแนวระดบัขวางความลาดชนัของพื้นท่ีและการปลูกพืชตาม

ขั้นบนัได   โดยท าดินเป็นขั้นขวางตามแนวลาดชนัเพื่อเกบ็กกัน ้าและลดความเร็วของน ้า 
   3.1.4 การใชว้สัดุคลุมดิน เช่น เศษซากพืช มูลสัตว ์พลาสติกคลุมหนา้ดิน   เพื่อ

ป้องกนัการชะลา้งและรักษาความชุมช้ืนในดิน 
   3.1.5 การสร้างแนวก าแพงกั้นตามชายฝ่ังน ้ าเพื่อป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง 

และลดอตัราการปะทะของน ้า 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

379 

   3.1.6 การไถพรวนดินอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้ดินแตกมากเกินไป   ไถเป็น 
ร่องลึกควรไถนอ้ยคร้ัง เพื่อลดการสูญเสียดินและน ้า 

  3.2 การป้องกนัการแกไ้ขปัญหาการเกิดมลพิษทางดิน   ดงัน้ี 
   3.2.1 การปลูกพืชหมุนเวียน   เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช

ในดิน  พืชท่ีควรปลูก  คือ พืชตระกลูถัว่เพื่อช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน 
   3.2.2 ป้องกนัการเผาป่าและท าไร่เล่ือนลอยเพื่อไม่ใหห้นา้ดินเส่ือมโทรม 
   3.2.3 การปรับปรุงพฒันาดินอยา่งเหมาะสมโดยไถกลบซากพืช ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและปรับสภาพความเป็นกรดของดิน   โดยใส่ดินมาร์ล ใส่ยมิซมั   เพื่อแกไ้ข
ความเป็นเบสของดิน 

   3.2.4 การป้องกนัการท้ิงสารพิษลงสู่ดิน เช่น สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์ขยะมีพิษต่าง ๆ กากสารกมัมนัตรังสีโดยใชฝั้งให้ถูกวิธี และป้องกนั
การร่ัวไหลของสารพิษออกสู่พื้นดินบริเวณขา้งเคียง 

   3.2.5 การวางแผนใชดิ้นอย่างเหมาะสม มีการแบ่งเขตการใชท่ี้ดิน การจดัท า  
ผงัเมืองใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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ใบความรู้ที ่16 
เร่ือง ทรัพยากรอากาศ 

 

 มนุษยไ์ม่สามารถด ารงอยู่ไดถ้า้ไม่มีอากาศในการช่วยหายใจเกินกว่า 5 นาที เพราะ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ตอ้งใชอ้ากาศช่วยในการหายใจองคป์ระกอบของอากาศตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็น
ไนโตรเจนร้อยละ 78 ออกซิเจนร้อยละ 20.95 อาร์กอนร้อยละ 0.93 คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 
0.03 ส่วนก๊าซอ่ืนๆ เช่น ฝุ่ นละออง ไอน ้ า ฮีเลียม นีออน มีเทน มีเพียงร้อยละ 0.01 บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธ์ิส่วนใหญ่จะอยูห่่างไกลชุมชนหรือท่ีมีตน้ไมม้าก อากาศจึงมีคุณค่าดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ของอากาศ มีทั้งทางตรงและทางออ้มต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก   คือ 
  ใชใ้นการหายใจของมนุษย ์สัตว ์และพืช ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีมีความตอ้งการก๊าซ

ออกซิเจนจากอากาศไปใชใ้นกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้เปล่ียนรูปเป็นพลงังานแลว้ขบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ไดจ้ากการเผาผลาญสารอาหารและไอน ้าออกสู่บรรยากาศ 

  ใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช พืชตอ้งการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของอากาศไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงร่วมกบัน ้ าท่ีพืชดูดข้ึนไป 
ทางราก น าไปรวมกับคลอโรฟิลล์และแสงแดด ผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน ้ าตาล      
พืชจะน าไปเล้ียงล าตน้และก๊าซออกซิเจนสู่อากาศ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตไดใ้ชใ้นกระบวนการหายใจและเกิด
การหมุนเวียนสารดว้ย 

     
ท่ีมา http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/06.htm 
 

  ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต   โดย
ความช้ืนจากไอน ้ าในอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ะช่วยป้องกนัการสูญเสียความร้อนจาก 
พื้นดินส่งผลใหอุ้ณหภูมิในเวลากลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั 

  ช่วยป้องกนัอนัตรายจากรังสีและอนุภาคต่างๆ ท่ีมาจากนอกโลก เช่น  ช่วยกรอง
และดูดซับรังสีอลัตราไวโอเลตซ่ึงท าลายเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต   ท าให้อุกกาบาตท่ีตกลงมายงัโลก
เกิดการลุกไหมจ้นหมด   หรือมีขนาดท่ีเลก็ลงจนไม่สามารถท าอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในโลกได ้

  ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝน ลูกเห็บ เมฆ หมอก ลม 
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  ท าใหท้อ้งฟ้ามีสีสวยงาม เน่ืองจากอนุภาคของส่ิงต่างๆ ท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ ท าให้
เกิดการหกัเหของแสง การกระจายและการกระเจิงของแสง 

  มีประโยชน์ต่อการส่ือสารและคมนาคมทางอากาศ ซ่ึงชั้นบรรยากาศของโลก         
มีความเหมาะสมในการส่งสัญญาณวิทยุ โทรคมนาคม และการคมนาคมทางอากาศ ทั้งน้ีเป็น       
การอ านวยความสะดวกแก่มนุษย ์

 2. ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรอากาศ ปัญหาด้านการขาดแคลนนั้ นไม่มีเพราะมี           
การหมุนเวียนตลอดเวลา แต่จะเกิดปัญหาดา้นคุณภาพของอากาศดงัน้ี 

  2.1 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็นภาวะท่ีอากาศเปล่ียนแปลงไปจากปกติ 
เน่ืองจากมีสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษ ท าให้คุณภาพของอากาศเปล่ียนแปลงไปก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
มนุษย ์สตัวแ์ละพืช ทั้งทางตรงและทางออ้มอาจมีได ้2 สาเหตุคือ 

   เกิดจากธรรมชาติ เช่น การเกิดฝุ่ นละอองและไอน ้ าปริมาณมาก การเกิดไฟป่า 
การระเบิดของภูเขาไฟ การเกิดแผน่ดินไหว การเกิดลมพาย ุซ่ึงจะส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
และสตัวใ์นพื้นท่ีใกลเ้คียง 

   เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง ในครัวเรือน 
อากาศเสียท่ีไดรั้บจากการคมนาคมขนส่งทางบก ทางเรือและทางอากาศ การปล่อย ก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซด์ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การฉีดพ่นสารเร่งผลผลิต สารเคมีก าจดัศตัรูพืช  การเน่าเสียของ
ขยะมูลฝอย แหล่งน ้ าเสีย   ซ่ึงจะพบไดว้่ามลพิษของอากาศส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย ์
สารท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

   อนุภาคของสารทั้งท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว ข้ีเถา้ เขม่า    เกิดจากการพ่นหรือ
ฉีดของเหลวเขไ้ปในอากาศ ฝุ่ นเกิดจากการคมนาคม การก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่าง ๆ โรงงาน
ปูนซีเมนต ์โรงงานแป้งมนั การระเบิดหิน ซ่ึงอนุภาคของสารเหล่าน้ีท าให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจและความสกปรกต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   ก๊าซและไอต่าง ๆ เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ก๊าซและไอ    
ต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดมลพิษของอากาศมีดงัน้ี 

   คาร์บอนไดออกไซด ์พบวา่มีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
   คาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีพิษ

ต่อร่างกายมนุษยเ์พราะสามารถรวมตวักบัฮีโมโกลบินในเซลลเ์ม็ดเลือดแดงไดดี้กว่าออกซิเจนถึง 
200-250 เท่า และถา้ร่างกายไดรั้บเขา้ไปมากอาจถึงชีวิตได ้

   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่มีสี กล่ินฉุน ละลายน ้ าไดดี้ เกิดจากการเผาไหมข้อง 
เช้ือเพลิงจ าพวกถ่านหินและน ้ ามนัดีเซลท่ีมีก ามะถนัเป็นองค์ประกอบ การระเบิดของภูเขาไฟ 
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กระบวนการถลุงแร่บางชนิด เช่น ทองแดง สังกะสี ถา้อยูใ่นบรรยากาศจะท าปฏิกิริยากบัไอน ้ า เมฆ 
หมอกเกิดเป็นกรดซัลฟิวริก ท าให้เกิดฝนกรด ก๊าซน้ีเป็นอนัตรายต่อเน้ือเยื่อและระบบทางเดิน
หายใจ ท าใหเ้กิดอาการแสบจมูกและคอ พืชจะถูกกดักร่อนใบจะเป็นจุดเวา้แหวง่และร่วง 

   สารตะกัว่ เป็นโลหะหนักเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะท าลายระบบประสาทท าให้เกิด
อารมณ์ฉุนเฉียว โลหิตจาง ถา้ทารกในครรภไ์ดรั้บอาจถึงตายได ้

   ไฮโดรคาร์บอน เป็นสารอินทรียเ์กิดจากการระเหยของน ้ ามนัอาจท าใหเ้กิดการ 
แสบตา แสบจมูก 

   ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เป็นภาวะท่ีความร้อนถูกกกัเกบ็
ไวใ้นบรรยากาศ ท าให้เกิดความร้อนอบอา้วเพราะรังสีท่ีส่งมาจากดวงอาทิตยไ์ม่สามารถสะทอ้น       
กลบัออกไปไดเ้ม่ือมีก๊าซเรือนกระจกจึงเกิดความอบอา้วส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย ์
ประกอบดว้ยก๊าซ 4 ชนิด คือ 

   คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นตวัการส าคญัท่ีสุดในการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและโรงงานน ้าอดัลม โซดา 

   คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เป็นแก๊สท่ีใช้ในเคร่ืองท าความเย็นต่างๆ 
รวมถึงกระป๋องสเปรยดู์ดซบัความร้อนไดดี้กว่าคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตวัการดึงโอโซน และท า
ใหเ้กิดภาวะเรือนกระจกถึงร้อยละ 24 

   มีเทน (CH4) เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการหมกัของปุ๋ยชีวภาพดูด
ซบัความร้อนไดดี้กวา่คาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 20 เท่า  และท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ถึงร้อยละ 13 

   ไนตรัสออกไซด ์(N2O) เกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล ยานพาหนะ 
และโรงงานอุตสาหกรรมดูดซบัความร้อนไดดี้กวา่คาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 200 เท่า 

          
ท่ีมา http://www.thaienvimonitor.net/   ทีม่า http://www.oknation.net/blog/yada4- 
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 3. แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ 
  3.1  ลดการใชส้ารเคมีท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่นสาร CFCs สารเคมีท่ีใชใ้น

การก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์ประหยดัการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อลดปริมาณสารพิษท่ีออกสู่อากาศ 
  3.2  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองยนตแ์ละควบคุมจ านวนยานพาหนะ ส่งเสริมใหมี้

ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีคุณภาพ เพื่อป้องกนัการปล่อยสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์
  3.3  มีมาตรการควบคุมป้องกนัฝุ่ นละออง ในการก่อสร้างอาคารและการประกอบ

อุตสาหกรรมท่ีมีฝุ่ นละอองกระจาย 
  3.4  ปรับปรุงและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษ 
  3.5  ก าจดัส่ิงปฏิกลูและน ้าเน่าเสียท่ีส่งกล่ินเหมน็ออกสู่อากาศ 
  3.6  สร้างจิตส านึก ในการร่วมมือป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ 

 
ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/yada4-934/2007/08/19/entry-1 
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ใบความรู้ที ่17 
เร่ือง ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตเพราะเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีให้
ปัจจยัส่ีและยงัเป็นอยูอ่าศยัของสตัวป่์า เป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร เป็นแหล่งของอินทรียสารและแร่ธาตุ 
ท่ีส าคญั ทั้งยงัช่วยในการรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้มป่าไมจึ้งเป็นท่ีรวมความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบ่งไดด้งัน้ี 

 ประเภทของทรัพยากรป่าไม ้แบ่งไดต้ามการผลดัใบดงัน้ี 
 1. ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous Forest) ผลดัใบในฤดูแลง้ผลิตใบใหม่ในฤดูฝนพบทัว่ไป

ทั้ ง ท่ี ร าบและระดับ ภู เ ข า สู ง ไ ม่ เ กิน  1,000 เ มตรจากระดับน ้ าทะ เลพบในภาค เห นือ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัตก เช่น ป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณและป่าทุ่ง 

       
ท่ีมา http://www.google.co.th/search?hl=th&q       ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no37_49/forestbai.html 

 

 2. ป่าไมไ้ม่ผลดัใบ (Evergreen Forest) มีตน้ไมเ้ขียวตลอดปีมีการผลดัใบทดแทนกนั
เสมอ  ใบเก่าร่วงใบใหม่ก็จะผลิออกมา พบตั้งแต่พื้นราบถึงยอดเขามีอากาศเยน็ช้ืนและดินอุดม
สมบูรณ์ เช่น ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าพรุและป่าชายหาด 

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

  ประโยชน์ของป่าไม ้ป่าไมมี้ประโยชน์และอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์  คือ 
  2.1  ประโยชน์ทางตรง คือ ใชเ้ป็นอาหาร ยารักษาโรค น าไมม้าสร้างบา้นเรือนและ

เคร่ืองอุปโภค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dnp.go.th/mfcd14/Phamuang/imageweb/dip.jpg&imgrefurl=http://www.dnp.go.th/mfcd14/Phamuang/Datawab/5.htm&h=1077&w=1758&sz=468&tbnid=Nh1DzC_HHO9H-M::&tbnh=92&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%259A&hl=th&usg=__Vpx5RfaeOWvCUcMCkxrgXzO_9dI=&ei=HMcPSp7aPIGIkQXijqCgBA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dnp.go.th/mfcd14/Phamuang/imageweb/dip.jpg&imgrefurl=http://www.dnp.go.th/mfcd14/Phamuang/Datawab/5.htm&h=1077&w=1758&sz=468&tbnid=Nh1DzC_HHO9H-M::&tbnh=92&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%259A&hl=th&usg=__Vpx5RfaeOWvCUcMCkxrgXzO_9dI=&ei=HMcPSp7aPIGIkQXijqCgBA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.co.th/search?hl=th&q


 
 

385 

  2.2 ประโยชน์ทางออ้ม เป็นระบบนิเวศท่ีใหป้ระโยชน์อยา่งยิง่ต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด
โดยเฉพาะมนุษย ์

   2.2.1 เป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร 
   2.2.2 ช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
   2.2.3 ช่วยป้องกนัน ้าท่วมฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลาก 
   2.2.4 ป่าชายเลนช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายท่ีุจะพดัเขา้หาชายฝ่ัง   ท าให้

เกิดความเสียหายนอ้ยลง 
   2.2.5 ช่วยรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ เพราะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัดิน

น ้าและอากาศ เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า เกิดการหมุนเวียนของน ้าในระบบนิเวศไดดี้ 
   2.2.6 เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ เช่น ภูมิประเทศท่ี

สวยงามเป็นท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เป็นท่ีรวมของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวจึ์งเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของมนุษย ์

 3. ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้ป่าไมข้องไทยมีสภาพแปรเปล่ียนไปมาก ป่าหลาย
แหล่งเส่ือมโทรมไม่สามารถพลิกฟ้ืนคืนสภาพได้ท าให้พื้นท่ีป่าไมเ้หลือเพียงร้อยละ 25   ของ
ประเทศและสาเหตุท่ีท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมล้ดลงเน่ืองจาก 

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

  3.1  การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่าเพื่อน ามาสร้างอาคารบา้นเรือน เฟอร์นิเจอร์ และ
ส่งออกขายต่างประเทศเม่ือประชากรเพิ่มข้ึนความตอ้งการกเ็พิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 

ท่ีมา http://tnews.teenee.com/crime/14081.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305103/add_topics/add4b.htm
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  3.2  การท าลายป่า เพื่อท าไร่เล่ือนลอยและบุกรุกป่าเพื่อครอบครองท่ีดิน ท าให้มี
การเผาเพื่อจบัจองเป็นกรรมสิทธ์ิ 

  3.3  การส่งเสริมใหข้ยายพื้นท่ีการเกษตร ทั้งเพาะปลูกและเล้ียงสัตวน์ ้ าท าใหเ้กิดการ 
ท าลายพื้นท่ีป่าไมแ้ละป่าชายเลนเพิ่มข้ึน 

  3.4  การสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ เช่น สร้างเข่ือน เส้นทางคมนาคม ท าให้ เกิด
การท าลายป่าและระบบนิเวศป่าไมแ้ละเส้นทางคมนาคมยิ่งดีมากเท่าใดการตดัไมท้ าลายป่าก็ยิ่ง
เพิ่มข้ึน 

 43 แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรป่าไม ้
  4.1  ส่งเสริมการปลูกป่าใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าทดแทนส่วนท่ีถูกท าลาย 
  4.2  ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่าโดยสร้างแนวกันไฟป่าและ

รณรงคใ์หป้ระชาชนป้องกนัการเกิดไฟป่าและการบุกรุกท าลายป่า 
  4.3  ก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติและคุณภาพของลุ่มน ้ า เพื่อแบ่งเขตการใช ้

ประโยชน์ของพื้นท่ีป่าไมแ้ละก าหนดให้ป่าท่ีคงสภาพเดิมเป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าเพื่อการอนุรักษพ์ืชและสัตวไ์ว ้

   ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ใหก้ารศึกษาแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหต้ระหนกั
ถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้

   น าวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนไมเ้พื่อรักษาป่าไมเ้อาไวใ้ชเ้ม่ือจ าเป็นและตดัไมท่ี้ถูกหลกั
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา http://web.ku.ac.th/king72/2533/forest05.html 
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ใบความรู้ที ่18 
เร่ือง ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 

 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ความหมายว่าสัตวป่์า
หมายถึง สัตวทุ์กชนิดท่ีเกิดและด ารงชีวิตอยูใ่นป่า รวมทั้งไข่ ยกเวน้สัตวพ์าหนะท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสตัวพ์าหนะ แบ่งสตัวป่์าไดด้งัน้ี 

 ประเภทของสตัวป่์า แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 สัตวป่์าสงวน คือ สัตวป่์าหายากหรือก าลงัจะสูญพนัธ์ุ หา้มล่าหรือมีไวค้รอบครองทั้งท่ี

มีชีวิตหรือซาก เวน้แต่จะท าเพื่อการศึกษาวิจยัทางวิชาการหรือกิจการสวนสาธารณะโดยไดรั้บ
อนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไมเ้ป็นกรณีพิเศษ สตัวป่์าสงวนมี 15 ชนิด คือ นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร สมนั
หรือเน้ือสมนั แรด กระซู่ กปูรีหรือโคไพร ควายป่า เลียงผา กวางผา    ละองหรือละมัง่ นกกระเรียน 
นกแตว้แร้วทอ้งด า แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เกง้หมอ้ และพะยนูหรือหมูน ้า 

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

 

 สัตว์ป่าคุม้ครอง ห้ามล่าหรือมีซากไวค้รอบครอง เวน้แต่กระท าเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการตามท่ีไดรั้บอนุญาต มีทั้งหมด 8 จ  าพวก คือ 

 สตัวป่์าจ าพวกเล้ียงลูกดว้ยนม จ านวน 189 ชนิด 
 สัตวป่์าจ าพวกนก จ านวน 771 ชนิด 
 สตัวป่์าจ าพวกเล้ือยคลาน จ านวน 91 ชนิด 
 สตัวป่์าจ าพวกสะเทินน ้าสะเทินบก จ านวน 12 ชนิด 
 สัตวป่์าจ าพวกปลา จ านวน 4 ชนิด 
 สัตวป่์าจ าพวกแมลง จ านวน 13 ล าดบั 
 สตัวป่์าจ าพวกไม่มีกระดูกสนัหลงั จ านวน 13 ล าดบั 
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 สัตวป่์าคุม้ครองบางประเภทหายากและเป็นสัตวเ์ฉพาะถ่ิน เช่น เต่าปูลู ปูทูลกระหม่อม 
กุง้เจา้ฟ้า ปลาบึก ปลากระโห ้และคา้งคาวกิตติ 

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

 ประโยชน์ของสตัวป่์า 
 ใชเ้ป็นอาหาร เช่น ไก่ป่า หมูป่า ฯลฯ 
 ใชเ้ป็นยารักษาโรค เช่น น ้ ามนัเลียงผา ใชน้วดบรรเทาอาการเคล็ดขดัยอก   เขากวาง

อ่อนใชผ้สมยาบ ารุงเลือด นอแรดเป็นยาแกป้วด 
 ใชท้  าเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบัและเคร่ืองใช ้เช่น หนงัสัตว ์ขนสัตว ์งา กระดูก เข้ียว 

เขาสัตวใ์ชป้ระดบับา้น 
 ใชเ้ป็นพาหนะหรือใชง้าน เช่น น าชา้งป่ามาลากซุง ลิงข้ึนตน้มะพร้าว 
 เป็นประโยชน์ด้านวิชาการและนันทนาการ ให้ทั้ งความรู้และความเพลิดเพลินใน

การศึกษาหาความรู้ 
 ท าใหเ้กิดสมดุลธรรมชาติ และช่วยกระจายพนัธ์ุไมใ้นป่าใหแ้พร่พนัธ์ุต่อไป 
 

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

 

 ปัญหาท่ีเกิดกบัทรัพยากรสัตวป่์า ส่วนใหญ่เป็นการลดปริมาณของสัตวป่์าจนสูญพนัธ์ุ
หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ มีสาเหตุดงัน้ี 

 แหล่งท่ีอยู่อาศยัถูกท าลาย ถูกรบกวนหรือถูกแปรสภาพเป็นเข่ือน อ่างเก็บน ้ า ท าให ้
สัตวป่์าลม้ตาย ขา้มถ่ิน การเผาป่าก็ท าลายชีวิตสัตวป่์าท าให้สัตวป่์าขาดท่ีอาศยั ขาดอาหาร และท่ี
หลบภยั 

 การลดลงของสัตวป่์าโดยธรรมชาติ เนื่องจากเกิดโรคระบาด เกิดอุทกภยัและ      
การขาดแคลนน ้า 

 การถูกล่าถูกจับไปขายถูกจับเป็นอาหารการล่าเพื่อเป็นเกม เหล่าน้ีท าให้สัตว์ป่ามี
ปริมาณลดลง 
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 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรสัตวป่์า 
 อนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า โดยประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า   เขตหา้มล่า

สตัวป่์าพื้นท่ีมรดกโลก อุทยานสตัวป่์า 
 หลีกเล่ียงการรบกวนหรือท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า โดยไม่ส่งเสียงดงัขณะท่ี

ไปท่องเท่ียวป่า ไม่เผาป่า ช่วยป้องกนัไฟป่าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ออกกฎหมายควบคุม เช่น กฎหมายคุม้ครองสัตวป่์า พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง

สัตวป่์า พ.ศ. 2535 หา้มมิใหล่้า ท าลายหรือจ าหน่ายสตัวป่์า 
 ส่ง เสริมให้มีการวิจัยด้านวิชาการเ ก่ียวกับสัตว์ป่า  เ ช่น ตั้ งสถานีวิจัยสัตว์ป่า               

ศูนยเ์พาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตวป่์า ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์า 
 สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์สัตวป่์าโดยการให้การศึกษา ความรู้โดยส่ือ

ประเภทต่างๆ จดัค่ายอนุรักษธ์รรมชาติเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์จริง 
 แนวทาง ในการอ นุ รั กษ์ท รัพย ากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล้อมแบบยั่ง ยื น 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเม่ือมีการน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกรบกวนจะมีการ
เปล่ียนแปลงไป แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนจึงไม่ใช่  
การงดน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ แต่เป็นวิธีท่ีสามารถน าทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาใช้ประโยชน์โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นคงอยูต่ลอดไปแบบยัง่ยนื ทางเลือกในการอนุรักษแ์บ่งเป็น 4 ประการ คือ 

 พิจารณาน ามาใชอ้ย่างชาญฉลาด ก่อนน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชต้อ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงผลไดผ้ลเสียและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินั้นในอนาคต 

 ประหยดัของท่ีหายาก ถา้มีนอ้ยและทดแทนไดย้ากควรเก็บรักษาและใชอ้ยา่งประหยดั 
เช่น น ้ ามนั แก๊สธรรมชาติ และควรหาวิธีการปรับปรุงหรือเพาะเล้ียงให้มีปริมาณเพิ่มข้ึน เช่น      
สัตวป่์าหายาก 

 หาวิธีการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมสภาพหรือ   เส่ือมโทรม
ใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน 

 ให้การศึกษา ประชาสัมพนัธ์ และใชม้าตรการดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ทุกคน
คระหนักเสมอว่า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัแบบแยก
ไม่ได ้ดงันั้นถา้ท าลายส่ิงแวดลอ้มหน่ึงกย็อ่มมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน
ดว้ยเสมอ การให้การศึกษา ประชาสัมพนัธ์และมาตรการดา้นกฎหมายน้ีจะช่วยให้ประชาชนเกิด
ความตระหนกัและรวมมือกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวแ้บบยัง่ยนืตลอดไป 
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ใบงานที่ 16 
เร่ือง ทรัพยากรน า้ 

 

ให้น าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
 ดา้นปริมาณน ้า  ดา้นคุณภาพน ้า การใชท้รัพยากรน ้าไม่เหมาะสม   การใช้ทรัพยากรน ้ า

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า โคลิฟอร์มแบคทีเรีย   น ้ าในบรรยากาศ น ้าผวิดิน   ปริมาณออกซิเจน
ท่ีจุลินทรียใ์นน ้ าตอ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสานอินทรียใ์นน ้ า น ้ าใตดิ้น  ใชอุ้ปโภคบริโภค ใชใ้น
การเกษตรกรรม   เป็นแหล่งอาหาร  ใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นเส้นคมนาคม ใชน้ ้ าเคม็จากทะเลท า        
เกลือสมุทร  เป็นแหล่งผลิตพลงังาน   เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจใชต้ั้งถ่ินฐานและเป็นแนว
พรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรน ้า 

การก าหนด
คุณภาพของน ้า 

แหล่งน ้าและ
คุณภาพน ้า 

ประโยชน์ของ
ทรัพยากรน ้า 

 

 

 

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรน ้า 

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรน ้า 
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แนวการตอบใบงานที่ 16 
เร่ือง ทรัพยากรน า้ 

 

จงน าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
 ดา้นปริมาณน ้า ดา้นคุณภาพน ้า   การใชท้รัพยากรน ้าไม่เหมาะสม   การใช้ทรัพยากรน ้ า

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  น ้ าในบรรยากาศ  น ้าผวิดิน   ปริมาณออกซิเจน
ท่ีจุลินทรียใ์นน ้ าตอ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสานอินทรียใ์นน ้ า น ้าใตดิ้น  ใชอุ้ปโภคบริโภค ใชใ้น
การเกษตรกรรม  เป็นแหล่งอาหาร  ใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นเส้นคมนาคม ใชน้ ้ าเคม็จากทะเล          
ท าเกลือสมุทร เป็นแหล่งผลิตพลงังาน  เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจใชต้ั้งถ่ินฐานและเป็นแนวพรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรน ้า 

การก าหนด
คุณภาพของน ้า 

แหล่งน ้าและ
คุณภาพน ้า 

ประโยชน์ของ
ทรัพยากรน ้า 

ใชอุ้ปโภคบริโภค 
ใชใ้นการเกษตรกรรม 
เป็นแหล่งอาหาร 
ใชใ้นอุตสาหกรรม 
เป็นเส้นคมนาคม 
ใช้น ้ า เค็มจากทะเลท า เกลือ
สมุทร 
เป็นแหล่งผลิตพลงังาน 
เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ใช้ตั้ ง ถ่ินฐานและ เ ป็นแนว
พรมแดน 

น ้าในบรรยากาศ 
น ้าผวิดิน 
น ้าใตดิ้น 

 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า 
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์นน ้าตอ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสานอินทรียใ์นน ้า 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรน ้า 

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรน ้า 

ดา้นปริมาณน ้า 
ดา้นคุณภาพน ้า 
การใชท้รัพยากรน ้า 

 

ดา้นปริมาณน ้า 
ดา้นคุณภาพน ้า 
ก า ร ใ ช้ท รั พ ย า ก รน ้ า ไ ม่
เหมาะสม 
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ใบงานที่ 17 
เร่ือง ทรัพยากรดิน 

 

ค าส่ังจงตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 ขยะประเภทใดท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางดิน จงอธิบาย 
 โดยรอบของบริเวณท่ีโรงเรียนสตศึกษาจงัหวดันครปฐมตั้งอยูใ่ชดิ้นและท่ีดินในดา้นใด

มากท่ีสุด และเกิดมลพิษทางดินหรือไม่ จงอธิบาย 
 สร้างผงัความคิดของทรัพยากรดิน 
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แนวการตอบใบงานที่ 17 
เร่ือง ทรัพยากรดิน 

 

จงตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 ขยะประเภทใดท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางดิน จงอธิบาย 
 โดยรอบของบริเวณท่ีโรงเรียนสตศึกษาจงัหวดันครปฐมตั้งอยูใ่ชดิ้นและท่ีดินในดา้นใด

มากท่ีสุด และเกิดมลพิษทางดินหรือไม่ จงอธิบาย 
 สร้างผงัความคิดของทรัพยากรดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรดิน 
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรดิน 

ใชใ้นการเกษตรกรรม 
ปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
อุตสาหกรรม 
ช่วยในการดูดซับ กรอง และเก็บ
รักษาน ้าตามธรรมชาติ 
ใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรดิน 

การชะลา้งพงัทลายของดิน 
ปัญหามลพิษของดิน 

การป้องกนัแกไ้ขการชะลา้งพงัทลาย
ของดิน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาการ เ กิด
มลพิษทางดิน 

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรดิน 
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ใบงานที่ 18 
เร่ือง ทรัพยากรอากาศ 

 

 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 3-6 คน 
 เลือกพื้นท่ีชุมชนใกลโ้รงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ครูน านักเรียนไปสังเกต   

หลงัเลิกเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ 
 สมาชิกในกลุ่มสงัเกตกลุ่มควนั ฝุ่ น รถควนัด า เผาขยะ บนัทึกขอ้มูล 
 น าเสนอหนา้ชั้นเรียนแต่ละกลุ่ม 
 เขียนขอ้ความรณรงคเ์ร่ืองของการรักษาคุณภาพของอากาศ 
 จดัผงัความคิดในเร่ืองของทรัพยากรอากาศ 
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แนวการตอบใบงานที่ 18 
เร่ือง ทรัพยากรอากาศ 

 

 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 3-6 คน 
 เลือกพื้นท่ีชุมชนใกลโ้รงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ครูน านักเรียนไปสังเกต    

หลงัเลิกเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ 
 สมาชิกในกลุ่มสงัเกตกลุ่มควนั ฝุ่ น รถควนัด า เผาขยะ บนัทึกขอ้มูล 
 น าเสนอหนา้ชั้นเรียนแต่ละกลุ่ม 
 เขียนขอ้ความรณรงคเ์ร่ืองของการรักษาคุณภาพของอากาศ 
 จดัผงัความคิดในเร่ืองของทรัพยากรอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรอากาศ 
ประโยชน์ของ

อากาศ 

ใชใ้นการหายใจของมนุษย ์
ใชส้งัเคราะห์แสง 
ช่ ว ย ป รั บ อุณหภู มิ โ ล ก ให้
พอเหมาะต่อส่ิงมีชีวติ 
ช่ ว ย ป้ อ งกันอัน ตร า ย แล ะ
อนุภาคต่างๆ 
ท าใหเ้กิดปรากฏการธรรมชาติ 
ท าใหท้อ้งฟ้ามีสีสวยงาม 
มีประโยชน์ต่อการส่ือสารและ
คมนาคม 

 

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรอากาศ 

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหามลพิษทาง

อากาศ 

มลพิษทางอากาศ 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ลดการใชส้ารเคมี 
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองยนต ์
มีมาตรการควบคุมป้องกันฝุ่ น
ละออง 
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
ก าจดัส่ิงปฏิกลู 
สร้างจิตส านึก 
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ใบงานที่ 19 
เร่ือง ทรัพยากรป่าไม้ 

 

ให้น าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
 ส่งเสริมการปลูกป่า   ป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า   น าวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนไม ้   ก าหนด

นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ   ประชาสัมพนัธ์ใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน   การท าลายป่า   การลกัลอบตดัไม้
ท าลายป่า   ใหข้ยายพื้นท่ีการเกษตร   สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ   ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์
ทางออ้ม   ป่าไมผ้ลดัใบ   ป่าไมไ้ม่ผลดัใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรป่าไม ้ ประเภทของ
ทรัพยากรป่าไม ้

 ประโยชน์ของ 
ป่าไม ้

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรป่าไม ้

 

 

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรป่าไม ้
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แนวการตอบใบงานที่ 19 
เร่ือง ทรัพยากรป่าไม้ 

 

จงน าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
 ส่งเสริมการปลูกป่า   ป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า   น าวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนไม ้   ก าหนด
นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ   ประชาสัมพนัธ์ใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน   การท าลายป่า   การลกัลอบตดัไม้
ท าลายป่า   ใหข้ยายพื้นท่ีการเกษตร   สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ   ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์
ทางออ้ม   ป่าไมผ้ลดัใบ   ป่าไมไ้ม่ผลดัใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรป่าไม ้
ประเภทของ

ทรัพยากรป่าไม ้

ป่าไมผ้ลดัใบ 
ป่าไมไ้ม่ผลดัใบ 

 

ประโยชน์ของ 
ป่าไม ้

แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรป่าไม ้

ประโยชน์ทางตรง 
ประโยชน์ทางออ้ม 

ส่งเสริมการปลูกป่า 
ป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า 
ก าหนดนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
ประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาแก่
เยาวชน 
น าวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนไม ้

ปัญหาเก่ียวกบั
ทรัพยากรป่าไม ้

การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า 
การท าลายป่า 
ใหข้ยายพื้นท่ีการเกษตร 
สร้างสาธารณูปโภคของรัฐ 
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ใบงานที่ 20 
เร่ือง ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 

ค าส่ัง จงน าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
 พิจารณาน ามาใชอ้ยา่งชาญฉลาด   ประหยดัของท่ีหายาก   เป็นอาหาร   หาวิธีปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม   ออกกฎหมายควบคุมให้การศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์   อนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า   แหล่งท่ีอยูอ่าศยัถูกท าลาย   หลีกเล่ียงการ
รบกวนหรือท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า   การลดลงของสัตวป่์าโดยธรรมชาติ   ส่งเสริมใหมี้
การวิจยัศึกษาดา้นวิชาการเก่ียวกบัสัตวป่์าเป็นยารักษาโรค  เป็นพาหนะ   สร้างจิตส านึกแก่เยาวชน
และประชาชนในการอนุรักษส์ัตวป่์า   ประโยชน์ดา้นวิชาการ   การถูกล่า   ถูกจบัไปขาย   จบัเป็น
อาหาร   ล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาท าให้สัตวป่์ามีปริมาณลดลง   ท าเคร่ืองนุ่งห่ม   ท าให้เกิดสมดุล
ธรรมชาติ   สัตวป่์าสงวน   สัตวป่์าคุม้ครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรสตัวป่์า 
ประเภทของ

ทรัพยากรสตัวป่์า 

 
ประโยชน์ของ

สตัวป่์า 

แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแบบ

ยัง่ยนื 

 
 

แนวทางการป้องกนั
แกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรสตัวป่์า 

 ปัญหาท่ีเกิดกบั
ทรัพยากรสตัวป่์า 
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แนวการตอบใบงานที่ 20 
เร่ือง ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 

จงน าข้อความข้างต้นใส่ลงในแผนภูมิและตรงกบัหัวข้อทีมี่อยู่ 
พิจารณาน ามาใช้อย่างชาญฉลาด   ประหยดัของท่ีหายาก   เป็นอาหาร   หาวิธีปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม   ออกกฎหมายควบคุมให้การศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์   อนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า   แหล่งท่ีอยูอ่าศยัถูกท าลาย   หลีกเล่ียงการ
รบกวนหรือท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า   การลดลงของสัตวป่์าโดยธรรมชาติ   ส่งเสริมใหมี้
การวิจยัศึกษาดา้นวิชาการเก่ียวกบัสัตวป่์าเป็นยารักษาโรค  เป็นพาหนะ   สร้างจิตส านึกแก่เยาวชน
และประชาชนในการอนุรักษส์ัตวป่์า   ประโยชน์ดา้นวิชาการ   การถูกล่า   ถูกจบัไปขาย   จบัเป็น
อาหาร   ล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาท าให้สัตวป่์ามีปริมาณลดลง   ท าเคร่ืองนุ่งห่ม   ท าให้เกิดสมดุล
ธรรมชาติ   สัตวป่์าสงวน   สัตวป่์าคุม้ครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรสตัวป่์า 
ประเภทของ

ทรัพยากรสตัวป่์า 

สตัวป่์าสงวน 
สตัวป่์าคุม้ครอง 
 

ประโยชน์ของ
สตัวป่์า 

แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแบบ

ยัง่ยนื 

เป็นอาหาร 
เป็นยารักษาโรค 
ท าเคร่ืองนุ่งห่ม 
เป็นพาหนะ 
ประโยชน์ดา้นวชิาการ 
ท าใหเ้กิดสมดุลธรรมชาติ 

พิจารณาน ามาใชอ้ยา่งชาญฉลาด 
ประหยดัของท่ีหายาก 
หาวิธีปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม 
ใหก้ารศึกษา และประชาสมัพนัธ์ 

แนวทางการป้องกนั
แกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรสตัวป่์า 

อนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สตัวป่์า 
หลีกเ ล่ียงการรบกวนหรือ
ท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สตัวป่์า 
ออกกฎหมายควบคุม 
ส่งเสริมให้มีการวิจัย ศึกษา
ดา้นวชิาการเก่ียวกบัสตัวป่์า 
สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและ
ประชาชนในการอนุรักษส์ัตว์
ป่า 

ปัญหาท่ีเกิดกบั
ทรัพยากรสตัวป่์า 

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัถูกท าลาย 
การลดลงของสัตว์ป่าโดย
ธรรมชาติ 
การถูกล่า ถูกจบัไปขาย จบั
เ ป็ นอ าห า ร  ล่ า เ พื่ อ เ ป็ น
เ กม กีฬ าท า ให้ สั ต ว์ ป่ า มี
ปริมาณลดลง 
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ใบงานที่ 21 
เร่ือง ป่าไม้และสัตว์ป่า 

 

 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน 
 แต่ละกลุ่มระดมความคิด ศึกษา สืบคน้จาก Internet ในเร่ืองของสัตวป่์าและป่าไมว้่ามี

บริเวณใดและมีชนิดใดบา้ง 
 แต่ละกลุ่มเสนอหัวเร่ือง ป่าไมห้รือสัตวป่์าท่ีตอ้งการสืบคน้กบัผูส้อนเพื่ออนุมติัเร่ือง    

ท่ีจะศึกษา 
 สืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสืบคน้ เช่น หอ้งสมุด Internet หรือแหล่งอ่ืน ๆ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 
 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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แนวการตอบใบงานที่ 21 
เร่ือง ป่าไม้และสัตว์ป่า 

 

 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน 
 แต่ละกลุ่มระดมความคิด ศึกษา สืบคน้จาก Internet ในเร่ืองของสัตวป่์าและป่าไมว้่ามี

บริเวณใดและมีชนิดใดบา้ง 
 แต่ละกลุ่มเสนอหัวเร่ือง ป่าไมห้รือสัตวป่์าท่ีตอ้งการสืบคน้กบัผูส้อนเพื่ออนุมติัเร่ือง    

ท่ีจะศึกษาสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการสืบคน้ เช่น ห้องสมุด Internet หรือแหล่งอ่ืน ๆ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

นก 

 
วงศน์กเอ้ียงและนกก้ิงโครง(Starlings, Mynas) 
ท่ีมา http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

นกขนาดกลาง ปากและขาแขง็แรง หางสั้น บินเก่ง               
บินเป็นแนวตรง   กลุ่มนกก้ิงโครงขนาดเลก็ (Small Starlings) 
จะมีปีกเรียวยาว   ในขณะท่ีกลุ่มนกก้ิงโครงขนาดใหญ่และ
กลุ่มนกเอ้ียง (Larger Starlings & Mynas) มีปีกท่ีกวา้งและ     
มนกวา่    นกในวงศน้ี์มีทั้งท่ีอาศยัตามป่าธรรมชาติ และ      
ตามบา้นเรือนหรือแหล่งชุมชน หลายชนิด ตอ้งออกไปหากิน
ตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์

เพราะท่ีอยูอ่าศยัเดิมลดลงจากการตดัไมท้ าลายป่าอาหาร   กินทั้งแมลงและผลไม ้มกัจะพบ            
อยู่รวมกันเป็นฝูง ชอบส่งเสียงดัง ร้องเลียนเสียงต่าง ๆได้ดี    สร้างรังอยู่ตามก่ิงไมห้รือ                 
บนยอดมะพร้าว   ตน้ปาลม์   บางชนิดท ารังอยูใ่นโพรง ทัว่โลกมี 112 ชนิด เมืองไทยพบ 16 ชนิด 

สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

 
เกง้หมอ้ 
ท่ีมา  http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

ลกัษณะทั่วไป เป็นกวางขนาดเลก็ ใหญ่กว่าเกง้เลก็นอ้ย      
ล าตวัยาว 88 - 100 เซนติเมตร น าหนกัประมาณ 22 กิโลกรัม 
ล าตวัซีกบนสีน ้าตาลแก่   ซีกล่างสีน ้ าตาลปนขาว  หางสั้น ซีกบน
เป็นสีด าเขม็   ซีกล่างของหางสีขาวตดักนัสะดุดตา  มีเขาเฉพาะ
ในตวัผู ้ เขามีขา้งละ 2 ก่ิง  แต่ไม่สวยงามเท่าเกง้ ต่อมน ้ าตาใหญ่
มาก  มีแอ่งน ้าตาใหญ่   ผลดัเขาทุกปี 

ลกัษณะนิสัย   ชอบอาศยัอยูต่ามป่าทึบสูงๆ ท่ีเป็นป่าดงดิบไม่ชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่              
ชอบอยูก่ลุ่มละ 2 - 3 ตวั   แต่โดยปกติแลว้ชอบอยูล่  าพงัตวัเดียวออกหากินตอนเชา้ตรู่ พลบค ่าและ
ตอนกลางคืน   โดยจะออกมาหากิน ตามทุ่งโล่ง ชายป่า ทอ้งนา แถวท่ีมีลูกไมป่้า ชอบกินดินโป่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.wanakorn.com/natural_detail.php?tid=35&nid=160
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ถิ่นอาศัย   พบทางภาคใตข้องประเทศไทย   เทือกเขาตะนาวศรี   ตามแนวชายแดนท่ีติดต่อ
กบัประเทศพม่า 

อาหาร   ใบไม ้ผลไมบ้างชนิด หน่ออ่อนของตน้ไม ้ใบหญา้ โดยเฉพาะหญา้ระบดัจะชอบ
มาก 

การสืบพนัธ์ุ   ระยะตั้งทอ้งนานประมาณ 6 เดือน ออกลูกคร้ังละ 1 ตวั 
สถานภาพปัจจุบัน   สัตวป่์าสงวน ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

พทุธศกัราช 
สัตวเ์ล้ือยคลาน 

 
เต่าหกด า 
ท่ีมา http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

ลักษณะทั่วไป  เป็นเต่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย       
กระดองยาว 2 ฟุต หนกั 30 - 40 กิโลกรัม มีสีด าหรือน ้ าตาลด า 
กระดองโคง้สูงมาก ขาหนา้ดา้นบนมีเกลด็ใหญ่ๆ ขาหลงัสั้นทู่มี
เลบ็กลมใหญ่ มีเดือยอยูร่ะหว่างขาหลงักบัหางขา้งละอนั เดือยมี
กระดูกอยูข่า้งใน   ส าหรับใชย้นัพื้นดินเวลาปีนข้ึนท่ีสูงจึงดูคลา้ย
มีขาเพิ่มอีก 2 ขา เป็นหกขา จึงเรียกวา่ เต่าหก 

ลกัษณะนิสัย    ชอบดินท่ีมีความช้ืนสูง ดินแหง้แขง็ไม่ชอบ ชอบขดุหลุมซุกตวัเองอยูใ่นดิน 
หรือแอ่งดินท่ีมีน ้ าขงั ชอบอยูต่ามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถา้เล้ียงบนพื้นซีเมนตต์อ้งมีน ้ าให้
ตลอดเวลา เพื่อใหต้วัเปียกช้ืน เต่าหกน้ีถา้เล้ียงใหถู้กวิธีจะมีอายมุากกวา่ 100 ปี 

ถิ่นอาศัย    พบในพม่า อสัสมั ส าหรับประเทศไทยพบทางตอนเหนือ และทางดา้นตะวนัตก 
เช่น จงัหวดั ตาก กาญจนบุรี และพบตามเทือกเขาตะนาวศรีจากเหนือจรดใต ้

อาหาร  พืชผกั ผลไม ้หวัเผอืก หวัมนั รวมทั้งหอยต่าง ๆ และทาก 
การสืบพนัธ์ุ วางไข่คร้ังละประมาณ 50 ฟอง 
สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า 

 
กบนา 
ท่ีมา http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

ลกัษณะทั่วไป ล าตวัค่อนขา้งผอม       ขา
ยาวเรียว ผิวหนงับนหลงัมีสีเขียวจุดด า มีร่องเป็น
สันตามยาวหลายแนว ดา้นทอ้งเป็นสีขาว ตวัเต็ม
วยัความยาวตั้งแต่ช่วงปากถึงกน้ 6.5-87.5 น้ิวเทา้
เป็นพงัผืดติดกนัคลา้ยเป็ด ตากลมโตปูดออกมา
นอกผิวหนัง ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย
ชนิด เช่น ย  า ผดัเผด็ ทอดกระเทียมพริกไทย ฯลฯ 
ปัจจุบนันิยมเพาะเล้ียงเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจอยา่งหน่ึง 
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ถิ่นอาศัย ตามทอ้งนาและแหล่งท่ีมีน ้ าขงัทัว่ไป หว้ย หนอง คู คลอง บึง รวมทั้งบริเวณริม
ฝ่ังแม่น ้า ในช่วงฤดูแลง้จะจ าศีลอยูใ่นรู 

อาหาร กินแมลงและตวัอ่อนของแมลง รวมทั้งสตัวน์ ้ าขนาดเลก็ ๆ 
การสืบพันธ์ุ จบัคู่ผสมพนัธ์ุในช่วงฤดูฝน โดยจะส่งเสียงร้องเพื่อเรียกหาคู่   ลูกอ๊อดอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ ตามแอ่งน ้า 
สตัวป่์าน่ารักจากต่างแดน 

 
ไฮยน่ีาลายจุด 
ท่ีมา http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

 
เสือจากวัร์ 
ท่ีมา http://www.wanakorn.com/natural_news.php 

  
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือส าหรับการประเมิน 

หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม ฯ 
   - ตารางวิเคราะห์เน้ือหา 
   - แบบทดสอบก่อนเรียน  
   - แบบทดสอบหลงัเรียน  
   - เกณฑก์ารประเมินผลงานนกัเรียน 
   - แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
          - แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 
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ตารางท่ี 31  ผลการวิเคราะห์เน้ือหาแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
 

เน้ือหา 
ผลการ
เรียน 
ท่ี

คาดหวงั 

จุดประสงคก์ารวดั (จ านวนขอ้) 
ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

การ 
น าไป 
ใช ้

การว ิ
เคราะห์ 

การ 
สงั 

เคราะห์ 

การ
ประ
มาณ
ค่า 

จ า 
นวน
ขอ้ 

1) ระบบนิเวศ 
1. ความหลากหลายในระบบ
นิเวศ 

1-4  
1 

 
2 

 
2 

    
5 

2. สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ
ในระบบนิเวศ 

1-4  
1 

 
3 

 
1 

    
5 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

1-4  
- 

 
3 

 
2 

    
5 

4. ดุลยภาพของระบบนิเวศ 1-4 - 3 2    5 
5.การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมี ชีวิต 

1-4  
1 

 
3 

 
1 

    
5 

2) ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิง แวดลอ้ม 

 
5-6 

 
 
- 

 
3 

 
2 

    
5 

2. ความส าคญัของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5-6  
- 

 
3 

 
2 

    
5 

3. การใชป้ระโยชน์และปัญหา
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5-6  
- 

 
3 
 

 
2 
 

    
5 

รวม 3 23 14    40 
หมายเหตุ   1.  ตวัเลขท่ีปรากฏในช่องพฤติกรรม คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ  
    2.  เป็นขอ้สอบ ก่อนและหลงัเรียน รวม 40 ขอ้ และจดัเรียงสลบัเป็น 2 ชุด 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงฉบบัน้ีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ใหเ้วลา 50 นาที  
  2.  ให้นักเรียนอ่านค าถามในแต่ละขอ้ แลว้เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  

โดยท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบท่ีนกัเรียนเห็นวา่ถูกท่ีสุด 
 

 ตัวอย่าง 
 ขอ้สอบ   ข้อ  0 นิเวศวิทยา หมายถึง ขอ้ใด 

 ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
 ข. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น 
 ค. การศึกษาดา้นการปรับตวัในดา้นต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต 
 ง. การศึกษาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของส่ิงมีชีวิต 

 ค าตอบ 
ขอ้ ก ข ค ง 
0  X   

 
 

1. ในปัจจุบนัมีส่ิงมีชีวิตประมาณเท่าใด 
ก. หน่ึงแสนหา้หม่ืนชนิด  
ข. สองลา้นชนิด 
ค. สิบลา้นหา้แสนชนิด 
ง. หา้แสนหน่ึงหม่ืนชนิด 

2. อาริสโตเติล แบ่งสตัวอ์ยา่งไร 
ก. สตัวใ์หญ่และสตัวเ์ลก็ 
ข. สตัวเ์ลือดอุ่นและสตัวเ์ลือดเยน็ 
ค. สั ต ว์อ อก ลู ก เ ป็ น ไ ข่ และสั ต ว์

ออกลูกเป็นตวั 

ง. สัตวมี์กระดูกสันหลงัมีเลือดสีแดง และ
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัและไม่มีเลือด 
สีแดง 

3. การจ าแนกชั้นของพวกสัตวเ์ซลลเ์ดียว
ยดึหลกัขอ้ใด 
ก. ลกัษณะของสมมาตร 
ข. ลกัษณะของกลุ่มเซลล ์
ค. ลกัษณะของอวยัวะเคล่ือนท่ี 
ง. ลกัษณะของรูปร่างเซลล ์
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4. ถา้นกัเรียนพบส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึง ร่างกาย 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อาศยัอยู่บนพื้นดินมี 8 ขา 
ควรจดัอยูใ่นกลุ่มสตัวช์นิดใด 

ก. จ้ิงหรีด 
ข. แมงมุม 
ค. แมลงสาบ 
ง. แมงดานา 

5. หนามของฟองน ้าเทียบไดก้บัขอ้ใด 
ก. กระดูกของคน 
ข. เกลด็ของปลา 
ค. เปลือกแมลง 
ง. หนามของเม่นทะเล 

6. ลกัษณะใดท่ีเหมาะสมกบัสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่น 
ทุ่งหญา้ 

ก. มีเทา้แบนบาง 
ข. มีขาแขง็แรงวอ่งไว 
ค. ล าตวัมีเกลด็คอยาว 
ง. ล าตวัมีเมือกล่ืน หายใจทางผวิหนงัได ้

7. พวกท่ีกินซากส่ิงมีชีวติไดแ้ก่ส่ิงมีชีวิต 
ประเภทใด 

ก. แร้ง ไส้เดือน        
ข. ปลิงน ้ าจืด เหา 
ค. กระต่าย แมว 
ง. เสือ สิงโต 

8. ส่ิงมี ชีวิต ท่ีสลายซากพืช ซากสัตว์ให้ เ ป็น
สารอนินทรีคือขอ้ใด 

ก. แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 
ข. แบคทีเรีย พวกสตัวเ์ซลลเ์ดียว 
ค. แบคทีเรีย เห็ด รา 
ง. ราและสาหร่ายทัว่ไป 

9. ในสระน ้ าแห่งหน่ึงเป็นสระแบบธรรมชาติมี
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ร่วมกัน พืชน ้ ามีหน้าท่ีอะไร  
ในสระน้ี 

ก. ใหอ้อกซิเจน 
ข. ใหค้าร์บอนไดออกไซด ์
ค. เป็นอาหารของสตัวน์ ้ า 
ง. หมุนเวียนสาร 

10. ประชากร (Population) ตามความหมายของ
นกัชีววิทยาคือขอ้ใด 

ก. กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัในท่ีแห่ง
เดียวกนั 

ข. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในท่ี
เดียวกนัและเวลาเดียวกนั 

ค. กลุ่มหรือจ านวนส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัท่ี
อยู่ ใน ท่ี แห่ ง เ ดี ยวกันในช่วงเวลาใด         
เวลาหน่ึง 

ง. กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในท่ีต่าง ๆใน
เวลาใดเวลาหน่ึง 

11. การอยู่ ร่ วมกันแบบ การได้ประโยชน์
ร่วมกนั ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. ปลวกกบัโพรโตซวัในล าไสป้ลวก 
ข. ฉลามกบัเหาฉลาม 
ค. นกเอ้ียงกบัควาย 
ง. หนูกบัแมว 

12. การเกาะของกลว้ยไมก้บัตน้ไมข้นาดใหญ่มี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ใด 

ก. ไลเคนส์ 
ข. ฉลามกบัเหาฉลาม 
ค. ปูเสฉวนกบัดอกไมท้ะเล 
ง. พยาธิกบัคน 
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13. ไลเคนส์เป็นความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ี
เรียกวา่อะไร 

ก. ภาวะอิงอาศยั 
ข. ภาวะปรสิต 
ค. ภาวะกลา้มเน้ือ 
ง. ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา 

14. กาฝากพืชเปรียบไดก้บัขอ้ใด 
ก. พยาธิ 
ข. ไวรัส 
ค. เหา 
ง. เช้ือโรค 

15. ข้อใด ต่อไป น้ีไ ม่แสดงความสัมพัน ธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 

ก. นกชอบเกาะตน้ไม ้
ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไมใ้นสวนหนา้บา้น 
ค. กบมีสีตวัเหมือนเดิม 
ง. หนวดแมลงสาบใชค้ล าทางเวลา 
       กลางคืน 

16. การแพร่เกิดจากขอ้ใด 
ก. พลังงานจลน์ของโมเลกุล และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน 
ข. พลังงานศักย์ของโมเลกุล และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน 
ค. พลังงานจลน์ของโมเลกุล และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางแน่นอน 
ง. พลังงานศักย์ของโมเลกุล และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางแน่นอน 
17. ความเร็วในการเคล่ือนท่ีแบบการแพร่จะ
ข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 

ก. อุณหภูมิ 

ข. ขนาดของโมเลกลุ 
ค. ความแตกต่างของความเขม้ขน้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

18. ส่วนประกอบของเยือ่เซลลท่ี์ส าคญัคือขอ้ใด 
ก. โปรตีน ไขมนั กรดนิวคลีอิก 
ข. โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรด

นิวคลีอิก 
ค. โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
ง. ไขมนั คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก 

19. สารในขอ้ใดมีแรงดนัออสโมซิสนอ้ยท่ีสุด 
ก. น ้าปลา 
ข. น ้าทะเล 
ค. น ้าเช่ือม 
ง. น ้าแป้ง 

20. ปัจจยัท่ีท าใหร้ากดูดน ้าจากดินไดคื้อขอ้ใด 
ก. ความเขม้ขน้ของสารละลายในเซลลข์น

รากมากกว่าความเขม้ขน้ของสารละลาย
ในดิน 

ข. ความเขม้ขน้ของสารละลายในเซลลข์น
รากนอ้ยกวา่ความเขม้ขน้ของสารละลาย
ในดิน 

ค. ความเขม้ขน้ของสารละลายในไซเลม 
ของรากมากกว่ าความเข้มข้นของ
สารละลายในดิน 

ง. ความเข้มข้นของสารละลายในดิน
มากกว่าความเขม้ขน้ของสารละลายใน
ไซเลม 

21. ในกรณีท่ีเกิดน ้ าท่วมท าให้พืชต่างๆท่ีเจริญ
อยูต่ายไปแลว้ เม่ือน ้ าลดท าใหเ้กิดมีพืชชนิดใหม่
ข้ึนมาแทนท่ีเน่ืองจาก 
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ก. ความเขม้ของแสงเปล่ียนไป 
ข. ความเป็นกรดด่างของดินเปล่ียนไป 
ค. อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืชชนิด

แรก 
ง. ความ ช้ืนและ อุณหภู มิของอากาศ

เปล่ียนไป 
22. ป่าทางภาคเหนือของไทยถูกท าลายและท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนพืชจ าพวกใด
ต่อไปน้ีท่ีไม่มีโอกาสเจริญได ้

ก. ไมล้ม้ลุก 
ข. หญา้ 
ค. โกงกาง 
ง. ไมเ้ถา 

23. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของโพรโตซัว ใน
ขวดท่ีมีน ้ าตม้ฟางท่ีเจริญต่อจากแบคทีเรีย คือ  
ขอ้ใด 

ก. โพรโตซวัท่ีมีแสกิ้นพวกแบคทีเรีย 
ข. โพ ร โตซั ว ท่ี มี ข น ซี เ ลี ย กิ นส า ร ท่ี

แบคทีเรียปล่อยออกมา 
ค. อมีบาซ่ึงเจริญไดดี้ในสภาพกรดสูง 
ง. โพรโตซวัหลายชนิดอยูป่นกนั 

24. สภาพส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในขวดเล้ียงโพรโตซวั คือขอ้ใด 

ก. สภาพความเป็นกรดด่างของน ้าเล้ียง 
ข. สภาพของแสงสวา่งท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ค. สภาพของอุณหภูมิท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ง. ปริมาณของน ้าเล้ียงท่ีมีอยูใ่นขวดเล้ียง 

25. การผนัแปรจ านวนของประชากรข้ึนอยู่กบั
อะไร 

ก. อตัราการเกิด อตัราการตาย 

ข. อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการ
เจบ็ป่วย อตัราการยา้ย 

ค. อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการ
ยา้ยเขา้ อตัราการยา้ยออก 

ง. อตัราการเกิด อตัราการแก่ อตัราการตาย 
อตัราการเจบ็ป่วย 

26. ลกัษณะใดของน ้าท่ีจดัวา่เป็นน ้าเสีย 
ก. น ้าขุ่นมีตะกอนดิน 
ข. น ้ามีสีเขียวเน่ืองจากตะไคร่น ้า 
ค. มีอินทรียสารเจือปนท าใหมี้กล่ินเหมน็ 
ง. มีใบไมท้บัถมกนัอยูก่น้บ่อ 

27. การวดัความเน่าเสียของน ้ าเราวดัปริมาณ
ของส่ิงใด 

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ข. ก๊าซออกซิเจน 
ค. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ง. อินทรียสารในน ้า  

28. น ้ าเสียมกัมีสีด าและกล่ินเหม็นเน่ืองมาจาก
ขอ้ใด 

ก. เกิดก๊าซ H2S และท าปฏิกิริยากบัโลหะ
หนกัในน ้า 

ข. เกิดก๊าซ SO2 และท าปฏิกิริยากบัโลหะ
หนกัในน ้า 

ค. เกิดก๊าซ H2S และท าปฏิกิริยากับ
สารอินทรียใ์นน ้า 

ง. เกิดก๊าซ SO2 และท าปฏิกิริยากับ
สารอินทรียใ์นน ้า 
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29. แม่น ้ าแม่กลองเกิดมลพิษน ้ าเสียมีสาเหตุมา
จากขอ้ใด 

ก. ส่ิงสกปรกจากอาคารบา้นเรือน 
ข. ส่ิงสกปรกจากการเกษตรกรรม 
ค. ส่ิงสกปรกจากโรงงานน ้าตาล 
ง. ส่ิงสกปรกจากกลัน่น ้ ามนั 

30. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายวา่อยา่งไร 
ก. ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ข. ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึง

มนุษยส์ามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การด ารงชีวิต 

ค. ทรัพยากร ท่ี มี ใช้ไ ม่หมดหรือ มีใช้
ตลอดไป 

ง. ทรัพยากรท่ีเกิดใหม่ทดแทน และใช้
แลว้หมดไป 

31. บุคคลใดต่อไปน้ีท่ีสร้างทรัพยากรธรรมชาติ 
ก. ไพรสณฑ์ ปลูกตน้สักทองในท่ีดินของ

ตนเอง 100 ตน้  
ข. รภสั ปลูกตน้โกงกางบริเวณป่าชายเลน 

100 ตน้ 
ค. อภิชา ติ  ป ลูกต้นกฤษณา เพื่ อกลั่น

น ้าหอมขาย 100 ตน้  
ง. ธันวา ปลูกตน้ยางบนสันดอนปลายนา 

200 ตน้  
32. ข้อใดท่ีท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ทดแทนอยา่งถูกวิธี 

ก. ชาวไร่ออ้ย ปลูกออ้ยบริเวณเดิมทุกปี 
ข. ชาวนาปลูกขา้วในนาแปลงเดิม ปีละ 2 

คร้ัง 
 

ค. ผู ้รับสัมปทานปลูกต้นไม้ชนิด เ ดิม
ทดแทนตน้ไมท่ี้ตดัไป 

ง. ผู ้รับสัมปทานปลูกต้นยางทดแทน
ตน้ไมท่ี้ตดัไป 

33. พืชชนิดใดใหปั้จจยัพื้นฐานดา้นยารักษาโรค 
ก. กลว้ยไม ้
ข. ฟ้าทลายโจร 
ค. เฟ่ืองฟ้า 
ง. ออ้ย 

34. หยาดน ้าฟ้า หมายถึงอะไร 
ก. การท าฝนเทียม 
ข. น ้าในบรรยากาศ 
ค. น ้าผวิดิน 
ง. น ้าใตดิ้น 

35. น ้าจากแหล่งน ้าประเภทใดมีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด 

ก. น ้าในอากาศ 
ข. น ้าผวิดิน 
ค. น ้าใตดิ้น 
ง. น ้าบาดาล 

36. น ้าธรรมชาติท่ีน ามาอุปโภคและบริโภคมีค่า
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
ฟอสฟอรัสมากับน ้ าท้ิงจากแหล่งใด
มากท่ีสุด 

ก. การผลิตกระแสไฟฟ้า 
ข. อุตสาหกรรมผลิตรถยนต ์
ค. การซักล้างของครัวเรือนใน

ชุมชน  
ง. การท าฟาร์มเล้ียงสตัวน์ ้ า     

38. แพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ เป็นการใช้
ประโยชน์ทางดา้นใดของทรัพยากรดิน 

ก. การเล้ียงสตัว ์
ข. การเกษตรกรรม 
ค. การอุตสาหกรรม 
ง. การท่องเท่ียว 

39. การปลูกพืชชนิดใดช่วยยึดหน้าดินได้
มากท่ีสุด 

ก. หญา้แฝก 
ข. หญา้แพรก       
ค. หญา้คา                    
ง. หญา้นวลนอ้ย    

40. การกระท าในขอ้ใดท าลายจุลินทรียใ์น
ดินมากท่ีสุด     

ก. ไร่เล่ือนลอย  
ข. ตดัไมท้ าลายป่า       
ค. เผาพืชในไร่นาหลังการเก็บ

เก่ียว       
ง. ไถพรวนดินหลงัการเกบ็เก่ียว         

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ข 11. ค 21. ข 31. ข 
2. ง 12. ข 22. ค 32. ค 
3. ค 13. ง 23. ก 33. ข 
4. ข 14. ค 24. ก 34. ข 
5. ก 15. ง 25. ค 35. ข 
6. ข 16. ก 26. ค 36. ง 
7. ก 17. ง 27. ข 37. ค 
8. ค 18. ค 28. ก 38. ง 
9. ค 19. ง 29. ค 39. ก 
10. ค 20. ก 30. ข 40. ค 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
 

ค าช้ีแจง 

 1.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงฉบบัน้ีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ใหเ้วลา 50 นาที  

  2.  ให้นักเรียนอ่านค าถามในแต่ละขอ้ แลว้เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
โดยท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบท่ีนกัเรียนเห็นวา่ถูกท่ีสุด 

 

 ตัวอย่าง 
 ขอ้สอบ   ข้อ  0 นิเวศวิทยา หมายถึง ขอ้ใด 

 ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
 ข. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น 
 ค. การศึกษาดา้นการปรับตวัในดา้นต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
 ง. การศึกษาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของส่ิงมีชีวิต 
 

 ค าตอบ 
ขอ้ ก ข ค ง 
0  X   

 
 
 
 
 

1. การจ าแนกชั้นของพวกสัตวเ์ซลลเ์ดียวยดึหลกั
ขอ้ใด 

ก. ลกัษณะของสมมาตร 
ข. ลกัษณะของกลุ่มเซลล ์
ค. ลกัษณะของรูปร่างเซลล ์
ง. ลกัษณะของอวยัวะเคล่ือนท่ี 

2. ถา้นกัเรียนพบส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึง ร่างกายแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน อาศยัอยู่บนพื้นดินมี 8 ขา ควร
จดัอยูใ่นกลุ่มสตัวช์นิดใด 

ก.จ้ิงหรีด 
 

ข.แมงมุม 
ค.แมลงสาบ 
ง.แมงดานา 

3. ในปัจจุบนัมีส่ิงมีชีวิตประมาณเท่าใด 
ก. สองลา้นชนิด 
ข.สิบลา้นหา้แสนชนิด 
ค.หน่ึงแสนหา้หม่ืนชนิด 
ง. หา้แสนหน่ึงหม่ืนชนิด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 413 

4. อาริสโตเติล แบ่งสตัวอ์ยา่งไร 
ก.สัตวใ์หญ่และสตัวเ์ลก็ 
ข.สตัวเ์ลือดอุ่นและสตัวเ์ลือดเยน็ 
ค.สตัวอ์อกลูกเป็นไข่และสตัวอ์อกลูกเป็นตวั 
ง.สัตว์มีกระดูกสันหลังมีเลือดสีแดง และ

สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัและไม่มีเลือดสีแดง 
5. หนามของฟองน ้าเทียบไดก้บัขอ้ใด 

ก.เกลด็ของปลา 
ข.เปลือกแมลง 
ค.กระดูกของคน 
ง.หนามของเม่นทะเล 

6. ในสระน ้ าแห่งหน่ึงเป็นสระแบบธรรมชาติมี
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ร่วมกัน พืชน ้ ามีหน้าท่ีอะไร   
ในสระน้ี 

ก.ใหอ้อกซิเจน 
ข.หมุนเวียนสาร 
ค.ใหค้าร์บอนไดออกไซด ์
ง.เป็นอาหารของสตัวน์ ้ า 

7. ประชากร (Population) ตามความหมายของ
นกัชีววิทยาคือขอ้ใด 

ก.กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ ร่วมกันในท่ีแห่ง
เดียวกนั 

ข.กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในท่ีต่าง ๆใน  
เวลาใดเวลาหน่ึง 

ค.กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในท่ีเดียวกนั
และเวลาเดียวกนั 

ง.กลุ่มหรือจ านวนส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัท่ีอยูใ่น
ท่ีแห่งเดียวกนัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

8. การอยูร่่วมกนัแบบ การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก.หนูกบัแมว 
ข.ฉลามกบัเหาฉลาม 
ค.นกเอ้ียงกบัควาย 
ง.ปลวกกบัโพรโตซวัในล าไสป้ลวก 

9. ลกัษณะใดท่ีเหมาะสมกบัสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นทุ่ง
หญา้ 

ก.มีเทา้แบนบาง 
ข.มีขาแขง็แรงวอ่งไว 
ค.ล าตวัมีเกลด็คอยาว 
ง.ล าตวัมีเมือกล่ืน หายใจทางผวิหนงัได ้

10. พวก ท่ี กินซาก ส่ิ ง มี ชี วิ ตได้แ ก่ ส่ิ ง มี ชี วิ ต
ประเภทใด 

ก.ปลิงน ้ าจืด เหา 
ข.กระต่าย แมว 
ค.เสือ สิงโต 
ง.แร้ง ไส้เดือน        

11. ส่ิงมีชีวิตท่ีสลายซากพืช ซากสัตว์ให้เป็น
สารอนินทรีคือขอ้ใด 

ก.แบคทีเรีย เห็ด รา 
ข.ราและสาหร่ายทัว่ไป 
ค.แบคทีเรีย พวกสตัวเ์ซลลเ์ดียว 
ง.แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 

12. การเกาะของกลว้ยไมก้บัตน้ไมข้นาดใหญ่ 
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ใด 

ก.ไลเคนส์ 
ข.พยาธิกบัคน 
ค.ฉลามกบัเหาฉลาม 
ง.ปูเสฉวนกบัดอกไมท้ะเล 
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13. ไลเคนส์เป็นความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ี
เรียกวา่อะไร 

ก.ภาวะปรสิต 
ข.ภาวะอิงอาศยั 
ค.ภาวะกลา้มเน้ือ 
ง.ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา 

14. กาฝากพืชเปรียบไดก้บัขอ้ใด 
ก.ไวรัส 
ข.พยาธิ 
ค.เหา 
ง.เช้ือโรค 

15. ความเร็วในการเคล่ือนท่ีแบบการแพร่จะ
ข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 

ก.อุณหภูมิ 
ข.ขนาดของโมเลกุล 
ค.ความแตกต่างของความเขม้ขน้ 
ง.ถูกทุกขอ้ 

16. ส่วนประกอบของเยือ่เซลลท่ี์ส าคญัคือขอ้ใด 
ก.โปรตีน ไขมนั กรดนิวคลีอิก 
ข.โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
ค.ไขมนั คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก 
ง.โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรด
นิวคลีอิก 

17. การกระท าในขอ้ใดท าลายจุลินทรียใ์นดิน
มากท่ีสุด     

ก.ไร่เล่ือนลอย  
ข.ตดัไมท้ าลายป่า       
ค.ไถพรวนดินหลงัการเกบ็เก่ียว     
ง.เผาพืชในไร่นาหลงัการเกบ็เก่ียว       

18. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 

ก.นกชอบเกาะตน้ไม ้
ข.ผึ้งบินไปตอมดอกไมใ้นสวนหนา้บา้น 
ค.กบมีสีตวัเหมือนเดิม 
ง.หนวดแมลงสาบใชค้ล าทางเวลากลางคืน 

19. การแพร่เกิดจากขอ้ใด 
ก.พลังงานจลน์ของโมเลกุล  และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน 
ข.พลังงานศักย์ของโมเลกุล  และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน 
ค.พลังงานจลน์ของโมเลกุล  และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางแน่นอน 
ง .พลัง งานศักย์ของโมเลกุล  และการ

เคล่ือนท่ีท่ีมีทิศทางแน่นอน 
20. สารในขอ้ใดมีแรงดนัออสโมซิสนอ้ยท่ีสุด 

ก.น ้าปลา 
ข.น ้าทะเล 
ค.น ้าแป้ง 
ง.น ้ าเช่ือม 

21. ปัจจยัท่ีท าใหร้ากดูดน ้าจากดินไดคื้อขอ้ใด 
ก.ความเขม้ขน้ของสารละลายในเซลล์ขน

รากมากกวา่ความเขม้ขน้ของสารละลายในดิน 
ข.ความเขม้ขน้ของสารละลายในเซลล์ขน

รากนอ้ยกวา่ความเขม้ขน้ของสารละลายในดิน 
ค.ความเขม้ขน้ของสารละลายในดินมากกว่า

ความเขม้ขน้ของสารละลายในไซเลม 
ง.ความเขม้ขน้ของสารละลายในไซเลมของ

รากมากกวา่ความเขม้ขน้ของสารละลายในดิน 
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22. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของโพรโตซัว ใน
ขวดท่ีมีน ้ าตม้ฟางท่ีเจริญต่อจากแบคทีเรีย  คือ
ขอ้ใด 

ก.โพรโตซวัท่ีมีแสกิ้นพวกแบคทีเรีย 
ข.โพรโตซวัหลายชนิดอยูป่นกนั 
ค.อมีบาซ่ึงเจริญไดดี้ในสภาพกรดสูง 
ง.โพรโตซัวท่ีมีขนซีเลียกินสารท่ีแบคทีเรีย

ปล่อยออกมา 
23. สภาพส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในขวดเล้ียงโพรโตซวั คือขอ้ใด 

ก.สภาพความเป็นกรดด่างของน ้าเล้ียง 
ข.สภาพของแสงสวา่งท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ค.สภาพของอุณหภูมิท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ง.ปริมาณของน ้าเล้ียงท่ีมีอยูใ่นขวดเล้ียง 

24. การผนัแปรจ านวนของประชากรข้ึนอยู่กบั
อะไร 

ก.อตัราการเกิด อตัราการตาย 
ข.อตัราการเกิด อตัราการแก่ อตัราการตาย 

อตัราการเจบ็ป่วย 
ค.อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการ

เจบ็ป่วย อตัราการยา้ย 
ง.อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการยา้ย

เขา้ อตัราการยา้ยออก 
25. ในกรณีท่ีเกิดน ้ าท่วมท าให้พืชต่างๆท่ีเจริญ
อยูต่ายไปแลว้ เม่ือน ้าลดท าใหเ้กิดมีพืชชนิดใหม่
ข้ึนมาแทนท่ีเน่ืองจาก 

ก.ความเขม้ของแสงเปล่ียนไป 
ข.ความเป็นกรดด่างของดินเปล่ียนไป 
ค.อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืชชนิด

แรก 

ง . ค ว า ม ช้ื น แล ะ อุณห ภู มิ ข อ ง อ า ก า ศ
เปล่ียนไป 
26. ป่าทางภาคเหนือของไทยถูกท าลายและท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนพืชจ าพวกใด
ต่อไปน้ีท่ีไม่มีโอกาสเจริญได ้

ก.ไมล้ม้ลุก 
ข.หญา้ 
ค.โกงกาง 
ง.ไมเ้ถา 

27. ลกัษณะใดของน ้าท่ีจดัวา่เป็นน ้าเสีย 
ก.น ้าขุ่นมีตะกอนดิน 
ข.มีใบไมท้บัถมกนัอยูก่น้บ่อ 
ค.น ้ามีสีเขียวเน่ืองจากตะไคร่น ้า 
ง.มีอินทรียสารเจือปนท าใหมี้กล่ินเหมน็ 

28. การวดัความเน่าเสียของน ้ าเราวดัปริมาณ
ของส่ิงใด 

ก.ก๊าซออกซิเจน 
ข.อินทรียสารในน ้า  
ค.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ง.ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

29. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายวา่อยา่งไร 
ก.ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ข.ทรัพยากรท่ีมีใชไ้ม่หมดหรือมีใชต้ลอดไป 
ค.ทรัพยากรท่ีเกิดใหม่ทดแทน และใชแ้ลว้

หมดไป 
ง.ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึง

มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
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30. บุคคลใดต่อไปน้ีท่ีสร้างทรัพยากรธรรมชาติ 
ก.รภัส ปลูกตน้โกงกางบริเวณป่าชายเลน 

100 ตน้ 
ข.ธันวา ปลูกต้นยางบนสันดอนปลายนา 

200 ตน้  
ค.อภิชาติ ปลูกตน้กฤษณาเพื่อกลัน่น ้ าหอม

ขาย 100 ตน้  
ง.ไพรสณฑ์ ปลูกต้นสักทองในท่ีดินของ

ตนเอง 100 ตน้ 
31. น ้ าเสียมกัมีสีด าและกล่ินเหม็นเน่ืองมาจาก 
ขอ้ใด 

ก.เกิดก๊าซ H2S และท าปฏิกิริยากบัโลหะ
หนกัในน ้า 

ข.เกิดก๊าซ SO2 และท าปฏิกิริยากบัโลหะ
หนกัในน ้า 

ค.เกิดก๊าซ H2S และท าปฏิกิริยากับ
สารอินทรียใ์นน ้า 

ง.เกิดก๊าซ SO2 และท าปฏิกิริยากับ
สารอินทรียใ์นน ้า 
32. แม่น ้ าแม่กลองเกิดมลพิษน ้ าเสียมีสาเหตุมา
จากขอ้ใด 

ก.ส่ิงสกปรกจากอาคารบา้นเรือน 
ข.ส่ิงสกปรกจากกลัน่น ้ ามนั 
ค.ส่ิงสกปรกจากโรงงานน ้าตาล 
ง.ส่ิงสกปรกจากการเกษตรกรรม 

33. ข้อใดท่ีท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ทดแทนอยา่งถูกวิธี 

ก.ชาวไร่ออ้ย ปลูกออ้ยบริเวณเดิมทุกปี 
ข.ชาวนาปลูกข้าวในนาแปลงเดิม ปีละ       

2 คร้ัง 

ค.ผูรั้บสัมปทานปลูกตน้ยางทดแทนตน้ไม้
ท่ีตดัไป 

ง .ผู ้รั บสัมปทานปลูกต้นไม้ช นิด เ ดิม
ทดแทนตน้ไมท่ี้ตดัไป 
34. พืชชนิดใดใหปั้จจยัพื้นฐานดา้นยารักษาโรค 

ก.ออ้ย 
ข.กลว้ยไม ้
ค.เฟ่ืองฟ้า 
ง.ฟ้าทลายโจร 

35. น ้ าธรรมชาติท่ีน ามาอุปโภคและบริโภคมี 
ค่าดีโอ (DO) เท่าไร 

ก.DO 1-2   
ข.DO 2-3 
ค.DO 3-4  
ง.DO 5-7 

36. สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส    
มากบัน ้าท้ิงจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

ก.การผลิตกระแสไฟฟ้า 
ข.การท าฟาร์มเล้ียงสตัวน์ ้ า    
ค.อุตสาหกรรมผลิตรถยนต ์
ง.การซกัลา้งของครัวเรือนในชุมชน  

37. แพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ เป็นการใช้
ประโยชน์ทางดา้นใดของทรัพยากรดิน 

ก.การเล้ียงสตัว ์
ข.การท่องเท่ียว 
ค.การเกษตรกรรม 
ง.การอุตสาหกรรม 
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38. หยาดน ้าฟ้า หมายถึงอะไร 
ก.น ้าใตดิ้น 
ข.น ้าผวิดิน 
ค.การท าฝนเทียม 
ง.น ้ าในบรรยากาศ 

39. น ้าจากแหล่งน ้ าประเภทใดมีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด 

ก.น ้าผวิดิน 
ข.น ้าใตดิ้น 

ค.น ้าบาดาล 
ง.น ้ าในอากาศ 

40. การปลูกพืชชนิดใดช่วยยึดหน้าดินไดม้าก
ท่ีสุด 

ก.หญา้แฝก 
ข.หญา้คา           
ค.หญา้แพรก       
ง.หญา้นวลนอ้ย    

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ง 11. ก 21. ก 31. ก 
2. ข 12. ค 22. ก 32. ก 
3. ก 13. ง 23. ก 33. ง 
4. ง 14. ค 24. ง 34. ง 
5. ค 15. ก 25. ข 35. ง 
6. ง 16. ข 26. ค 36. ง 
7. ง 17. ง 27. ง 37. ข 
8. ค 18. ง 28. ก 38. ข 
9. ข 19. ก 29. ง 39. ก 
10. ง 20. ค 30. ก 40. ก 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการผลติผลงานของนักเรียน 
 

รายการประเมิน ระดบัคะแนน เกณฑ ์

1. ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 

1 = ปรับปรุง 
เน้ือหาผดิมากไม่ครอบคลุมสาระส าคญั  ล  าดบัหวัขอ้ไม่ต่อเน่ืองวกวน  ใชภ้าษา
ผดิมาก 

2 = พอใช ้
เน้ือหาผดิพลาดบางส่วนไม่ครอบคลุมสาระส าคญั  ล  าดบัหวัขอ้ไม่ต่อเน่ืองวกวน  
ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งบางส่วน 

3 = ดี 
เน้ือหาถูกตอ้งครอบคลุมสาระส าคญัส่วนใหญ่ ล าดบัหวัขอ้ต่อเน่ือง ไม่วกวนใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจน 

4 = ดีมาก 
เน้ือหาถูกตอ้งครอบคลุมสาระส าคญั  มีรายละเอียดล าดบัหวัขอ้ต่อเน่ืองไม่วกวน 
ใชภ้าษาถูกตอ้ง ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

2. ความคิด 
รวบยอดหรือ 
ผงัมโนทศัน์ 

1 = ปรับปรุง ท าตามแบบหรือตวัอยา่งผลงานเรียบง่ายไม่น่าสนใจ 

2 = พอใช ้
ท าตามแบบหรือตวัอยา่ง แตกต่างจากคนอ่ืนเลก็นอ้ยใชท้กัษะ วธีิการ 2 วธีิข้ึนไป 
ไดดี้ สวยงาม 

3 = ดี 
ดดัแปลงรูปแบบบางส่วน  ลกัษณะงานแตกต่างจากคนอ่ืน ใชท้กัษะ วธีิการท่ี
หลากหลายสวยงาม และน่าสนใจ 

4 = ดีมาก 
ดดัแปลงรูปแบบจากเดิมส่วนใหญ่  ลกัษณะงานแตกต่างจากคนอ่ืน ใชท้กัษะ
วธีิการ ท่ีหลากหลายมีลกัษณะเด่น สวยงามและดึงดูดความสนใจ 

3. วธีิการ
น าเสนอ 

1 = ปรับปรุง 
รูปแบบ วธีิการน าเสนอไม่น่าสนใจ ไม่มีการใช ้ขอ้มูลทอ้งถ่ินประกอบในการ
น าเสนอผลงาน 

2 =  พอใช ้
รูปแบบ วธีิการน าเสนอ ไม่แตกต่างกบัคนอ่ืนใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินประกอบในการ
น าเสนอผลงานบางส่วน 

3 =  ดี 
รูปแบบ วธีิการน าเสนอ แตกต่างกบัคนอ่ืน ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินประกอบในการ
น าเสนอผลงานบางส่วน 

4 =  ดีมาก 
รูปแบบ วธีิการน าเสนอ น่าสนใจแตกต่างกบัคนอ่ืนใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินประกอบใน
การน าเสนอผลงานส่วนใหญ่ 

4.  การยอมรับ
ผลงาน 

1 =  ปรับปรุง ผลงานไม่เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนมีขอ้ผดิพลาดมากตอ้งปรับปรุงแกไ้ขผลงาน 
2 =  พอใช ้ ผลงานเป็นท่ียอมรับของคนบางส่วนมีจุดพกพร่องเลก็นอ้ยตอ้งแกไ้ข 

3 =  ดี 
ผลงานเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่  ไดรั้บความช่ืนชมโดยทัว่ ๆไป แต่มี
จุดบกพร่องเลก็นอ้ย 

4 =  ดีมาก ผลงานเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่  ไดรั้บความช่ืนชมโดยทัว่ ๆ ไป 
5. การน าไปใช้
ประโยชน์และ
ใชป้ระสบการณ์
ในการแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุและ

ผล 

1 =  ปรับปรุง ผลงานไม่ส่ือความหมาย ไม่สามารถน าไปเผยแพร่ได ้
2 =  พอใช ้ ผลงานส่ือความหมายไดบ้างส่วน น าไปเผยแพร่ได ้แต่ไม่ดีเท่าท่ีควร 
3 =  ดี ผลงานส่ือความหมายได ้มีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน าไปเผยแพร่ 

4 =  ดีมาก 
ผลงานส่ือความหมายชดัเจน มีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน าไปเผยแพร่เป็นอยา่งยิง่ 

6. ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
แบบสังเกตความสามารถในการผลติผลงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่........  กลุ่มที ่................ 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

ความ
ถกูตอ้ง

ของเน้ือหา 

ความคิดรวบ
ยอดหรือ 

ผงัมโนทศัน์ 

วธีิการ
น าเสนอ 

การยอมรับ
ผลงาน 

การ
น าไปใช้
แกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุ 

มีผล 

เพิ่ม 
เติม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการปฏิบัตงิานของนักเรียน 
                                   

รายการประเมิน ระดบัความสามารถ เกณฑ ์

1. การใชเ้คร่ืองมือ 

1 =  ปรับปรุง ไม่ใชเ้คร่ืองมือ 

2 =  พอใช ้ ใชเ้คร่ืองมือแต่ไม่ถกูวธีิ 

3 =  ดี 
ใชเ้คร่ืองมือไดต้ามหลกัการใชเ้คร่ืองมือ ได ้2 ประเภทข้ึน
ไป 

4 =  ดีมาก 
ใชเ้คร่ืองตามหลกัการใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภทไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

2. การแกปั้ญหาอยา่งมี
เหตุและผล 

1 =  ปรับปรุง ไม่รู้จกัน าประสบการณ์ท่ีมีมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
2 =  พอใช ้ รู้จกัน าประสบการณ์ท่ีมีมาใชใ้นการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 

3 =  ดี 
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุและผลถกูตอ้งและ
สรุปเป็นความคิดรวบยอดได ้

4 =  ดีมาก 
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุและผลถกูตอ้งสรุป
เป็นความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

3. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

1 =  ปรับปรุง ไม่เกบ็อุปกรณ์ 
2 =  พอใช ้ เกบ็อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นระเบียบ 
3 =  ดี เกบ็อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง แต่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4 =  ดีมาก เกบ็อุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. เวลาท่ีปฏิบติัการ
ทดลอง 

1 =  ปรับปรุง ไม่ปฏิบติัการทดลอง 
2 =  พอใช ้ ปฏิบติัไม่เสร็จส้ินในเวลาท่ีก าหนด 
3 =  ดี ปฏิบติัเสร็จแต่สรุปไม่เสร็จในเวลาท่ีก าหนด 

4 =  ดีมาก ปฏิบติัการทดลองและสรุปผลไดใ้นเวลาท่ีก าหนด 
5. ความคิดเห็น

เพิ่มเติม 
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัตงิาน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่......... กลุ่มที ่................ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

การใช้
เคร่ืองมือ 

การ
แกปั้ญหา
อยา่งมี
เหตุผล 

การเกบ็รักษา 
อุปกรณ์ 

เวลาท่ีใช ้
ในการ

ปฏิบติัการ
ทดลอง 

เพิ่ม 
เติม 

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน 13 – 16   =  ดมีาก        
       คะแนน   9 – 12   =  ด ี
       คะแนน   5 – 8     =  พอใช้ 
       คะแนน   1 –  4    =  ปรับปรุง   
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 เกณฑ์การประเมินความสามารถตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

รายการประเมิน ระดบัความสามารถ เกณฑ ์

1. ใหค้วามร่วมมือ 

1 =  ปรับปรุง ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมปล่อยใหเ้พื่อท าไม่ช่วยเหลือ 

2 =  พอใช ้ เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย 5 คร้ัง 
3 =  ดี เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง แต่ไม่ช่วยเพื่อน 

4 =  ดีมาก เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังและช่วยเพื่อนและน าเสนอ 

2. การมีเหตุมีผล 

1 =  ปรับปรุง ไม่รู้จกัวเิคราะห์งาน 
2 =  พอใช ้ วเิคราะห์งานไดแ้ต่อา้งเหตุผลไม่ได ้
3 =  ดี วเิคราะห์งานอา้งเหตุผลไดแ้ต่ไม่มีความรอบคอบ 

4 =  ดีมาก วิเคราะห์งานอา้งเหตุผลไดแ้ละมีความรอบคอบ 

3. มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

1 =  ปรับปรุง คาดเดาสถานการณ์ไม่ไดเ้ลย 
2 =  พอใช ้ คาดเดาสถานการณ์ไดใ้นระยะสั้นๆ 
3 =  ดี คาดเดาสถานการณ์สั้นๆ ไดพ้ร้อมทั้งใชเ้หตุผลประกอบ 

4 =  ดีมาก คาดเดาสถานการณ์ไดท้ั้งใกลไ้กลพร้อมทั้งใชเ้หตุผลประกอบ 

4. มีความรอบรู้ 

1 =  ปรับปรุง มีความคิดรอบคอบแต่ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ได ้

2 =  พอใช ้
มีความคิดรอบคอบ มีความระมดัระวงั แต่ไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ได ้

3 =  ดี 
น าความรู้มาปฏิบติัการอยา่งระมดัระวงัเช่ือมโยงใหเ้ป็นหน่ึง
แต่น าเสนอไม่ได ้

4 =  ดีมาก 
น าความรู้มาปฏิบติัการอยา่งระมดัระวงัเช่ือมโยงใหเ้ป็นหน่ึง
พร้อมทั้งน าเสนอได ้

5. มีคุณธรรม 

1 =  ปรับปรุง มีความซ่ือสัตย ์สุจริต แต่ไม่มีความอดทน 
2 =  พอใช ้ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน แต่ไม่มีความเพียร 

3 =  ดี 
มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร แต่ไม่ใช้
สติปัญญา 

4 =  ดีมาก 
มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้
สติปัญญา 
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
แบบสังเกตความสามารถตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่......... กลุ่มที ่............... 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

ใหค้วาม 
ร่วมมือ 

การมีเหตุ 
มีผล 

มีความคิด
ริเร่ิม

สร้างสรรค ์

มีความ 
รอบรู้ 

มีคุณธรรม 
เพิ่ม 
เติม 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ดมีาก       =  4 
ด ี             =  3 
พอใช้       =  2 
ปรับปรุง  =  1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
       คะแนน   16 – 20   =  ดมีาก        
       คะแนน   11 – 15   =  ด ี
       คะแนน     6 – 10   =  พอใช้ 
       คะแนน     1 –  5    =  ปรับปรุง   
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สรุปแบบประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้หา 
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

(ส าหรับศึกษานิเทศก์ และผู้เช่ียวชาญ) 
 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาแลว้ตอบตามความคิดเห็นของท่าน วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรในดา้น 
 เน้ือหาแลว้เขียนผลการพิจารณาของท่านโดยเขียนเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่อง 
 คะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน 
  +1 = แน่ใจวา่เน้ือหาเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
    0 = ไม่แน่ใจวา่เน้ือหาเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
  -1 = แน่ใจวา่เน้ือหาไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
 

ข้อ เนือ้หา 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 
1 2 3 4 5 

หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ        
1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 

ในระบบนิเวศ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
ในระบบนิเวศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ

ส่ิงมีชีวิต 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื        
1 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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สรุปแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

(ส าหรับศึกษานิเทศก์ และผู้เช่ียวชาญ) 
 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาแลว้ตอบตามความคิดเห็นของท่าน วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรในดา้น 
 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน    แลว้เขียนผลการพิจารณาของท่านโดยเขียน 
 เคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องคะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน 
+1 = แน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
  0 = ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
-1 = แน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
 

ข้อ เนือ้หา 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 
1 2 3 4 5 

หน่วยท่ี 1 ระบบนิเวศ        
1 ความหลากหลายในระบบนิเวศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 

ในระบบนิเวศ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
ในระบบนิเวศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 ดุลยภาพของระบบนิเวศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
5 การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ

ส่ิงมีชีวิต 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

หน่วยท่ี 2 ระบบนิเวศแบบยัง่ยนื        
1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม +1 +1 0 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
2 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 การใชป้ระโยชน์และปัญหาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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สรุปแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบสังเกต 
หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 

 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาวา่ แบบสมัภาษณ์ การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและ 
 ส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสอดคลอ้งใน 
 ดา้นต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้เขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียน 
 เคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องคะแนนการพิจารณาความคิดเห็นของท่าน 

+1 = แน่ใจวา่แบบสมัภาษณ์เหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
  0 = ไม่แน่ใจวา่แบบสมัภาษณ์เหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
-1 = แน่ใจวา่แบบสมัภาษณ์ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ 
 

ขอ้ เน้ือหา 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 1 2 3 4 5 

แบบสมัภาษณ์ศึกษานิเทศก ์ผูอ้  านวยการและครู        
1 ขอ้มูลทัว่ไปมีขอ้ค าถามเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ความตอ้งการส่ือผสมมีความชดัเจน +1 +1 0 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการสร้างหลกัสูตร

สถานศึกษา ครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียน        
1 ขอ้มูลทัว่ไปมีขอ้ค าถามเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ความตอ้งการส่ือผสมมีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการสร้างหลกัสูตร

สถานศึกษา ครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการรู้ 
+1 +1 +1 0 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

แบบสงัเกตผลงานนกัเรียน        
1 มีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการรู้ +1 0 +1 0 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
แบบสงัเกตพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง        
1 มีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 ครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการรู้ +1 +1 0 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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สรุปแบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องการออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาวา่ การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตาม 
 แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 น้ีมีความสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ ตามท่ี 
 ก าหนดไวห้รือไม่ แลว้เขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมายถูก ( / )  
 ลงในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน 

 +1 = แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
     0 = ไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
 -1 = แน่ใจวา่ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
 

ขอ้ เน้ือหา 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 
1 2 3 4 5 

1 การน าเสนอเน้ือหาเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
2 มีความชดัเจนของภาษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
3 แบบฝึกหดัน่าสนใจและ 

น่าติดตาม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 มีความถูกตอ้งของเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
5 การจดัวางองคป์ระกอบมีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6 เสียงและท่าภาษามือมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7 บทเรียนมีการตอบสนองกบั
นกัเรียนอยา่งน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8 นกัเรียนศึกษาดว้ยตนเองไดง่้าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
9 นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จาก

การรู้ผลค าตอบไดท้นัที 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10 นกัเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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สรุปแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคดิเห็น 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาวา่ การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตาม 
 แนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 น้ีมีความสอดคลอ้งในดา้นต่าง ๆ ตามท่ี 
 ก าหนดไวห้รือไม่ แลว้เขียนการพิจารณาของท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมายถูก ( / )  
 ลงในช่องคะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน 

 +1 = แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
    0 = ไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
 -1 = แน่ใจวา่ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
 

ข้อ เนือ้หา 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 1 2 3 4 5 

1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความ
คิดเห็นมีจ านวนเพยีงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ดา้นเน้ือหา        
 ขอ้ค าถามมีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ดา้นการออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา        
 ขอ้ค าถามมีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ดา้นการเรียนจากบทเรียนของหลกัสูตร
สถานศึกษา 

       

 ขอ้ค าถามมีจ านวนเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
 ขอ้ค าถามครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 

 

  - สูตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  - สูตรการหาค่าประสิทธิภาพของส่ือ 
  - สูตรการหาค่าความยากง่าย 
                          - สูตรการหาค่าอ านาจจ าแนก 
  - ตารางแสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
  - สูตรหาค่าความเช่ือมัน่และการค านวหหาค่าความเช่ือมัน่ 
  - สูตรหาค่า ที แบบไม่อิสระ (t – test dependent) 

  - แบบทดสอบ 80 ขอ้ 
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สูตรการหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Objective Congruence : IOC)  
 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัลกัษหะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน า
เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาต่างๆคือ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และให้
คะแนนดงัน้ี 
  + 1 เม่ือแน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
      0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
   - 1 เม่ือแน่ใจวา่ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวหหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  
of  Objective  Congruence  :  IOC )     จากสูตร 

IOC =  
N

R  

  IOC   หมายถึง       ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม 
       R    หมายถึง       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
          N  หมายถึง      จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ถา้ค่า IOC มีค่า   0.50 ข้ึนไป แสดงว่าขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือกบัลกัษหะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 177)  
 

สูตรการหาค่า ประสิทธิภาพของส่ือ   
    จากสูตร 

E1 =  100x
A

N

X

 

   E1   หมายถึง       ประสิทธิภาพของกระบวนการหรือร้อยละของคะแนน 
                  กระบวนการ 
        X    หมายถึง       คะแนนรวมของนกัเรียนจากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
            N หมายถึง      จ านวนนกัเรียนในกลุ่มท่ีสอน 
    A หมายถึง      คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรม 
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   สูตร 

E2 =  100x
B

N

Y

 

    E2   หมายถึง       ประสิทธิภาพของผลลพัธ์หรือร้อยละของคะแนนผลลพัธ์ 
       Y    หมายถึง       คะแนนรวมของนกัเรียนจากแบบทดสอบหลงัเรียน 
            N หมายถึง      จ านวนนกัเรียนในกลุ่มท่ีสอน 
    B หมายถึง      คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบฝึกหดัของของแต่ละบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน
ในแต่ละบท มาหาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตร E1/E2 (ไชยยศ เรืองสุวรรห 2546 : 171) 
 

ค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 188)   
 จากสูตร          
 
 
                       P     หมายถึง ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
  R     หมายถึง จ านวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
      N    หมายถึง จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
  ถา้ p มีค่ามาก (ตวัถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกขอ้นั้นมาก ขอ้สอบง่าย 
  ถา้ p มีค่านอ้ย (ตวัถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกขอ้นั้นนอ้ย ขอ้สอบยาก 
  ค่า p จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 
 โดยขอ้สอบมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 -0.80 น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่ายแลว้เลือก
ขอ้สอบมาใชก้บันกัเรียน 
 

ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  โดยใชสู้ตรดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 186 )          
            
 
                   D     หมายถึง  ค่าอ านาจจ าแนก 
     Ru   หมายถึง  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
     Ri    หมายถึง  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
     N     หมายถึง  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
  ขอ้สอบมีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20-1.00  

N

R
P 

2/N

RR
D lu 
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

 

ขอ้ท่ี ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล ข้อที่ ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล 

1* 0.84 ง่ายมาก 0.31 ดี 17 0.35 ค่อนขา้งยาก 0.23 ปานกลาง 
2* 0.63 ค่อนขา้งง่าย 0.52 ดีมาก 18 0.43 ปานกลาง 0.24 ปานกลาง 
3* 0.81 ง่ายมาก 0.32 ดี 19 0.26 ค่อนขา้งยาก 0.06 ปรับปรุง 
4* 0.63 ค่อนขา้งง่าย 0.41 ดีมาก 20* 0.39 ค่อนขา้งยาก 0.30 ดี 
5* 0.66 ค่อนขา้งง่าย 0.38 ดี 21* 0.51 ปานกลาง 0.36 ดี 
6 0.73 ค่อนขา้งง่าย 0.20 ปานกลาง 22 0.20 ค่อนขา้งยาก 0.02 ปรับปรุง 
7 0.48 ปานกลาง 0.28 ปานกลาง 23 0.33 ค่อนขา้งยาก 0.07 ปรับปรุง 
8* 0.28 ค่อนขา้งยาก 0.32 ดี 24* 0.79 ค่อนขา้งง่าย 0.38 ดี 
9 0.15 ยากมาก -0.08 ตดัท้ิง 25 0.58 ปานกลาง 0.15 ปรับปรุง 
10 0.42 ปานกลาง 0.28 ปานกลาง 26 0.14 ยากมาก -0.15 ตดัท้ิง 
11 0.51 ปานกลาง 0.19 ปรับปรุง 27 0.63 ค่อนขา้งง่าย 0.27 ปานกลาง 
12 0.47 ปานกลาง 0.07 ปรับปรุง 28* 0.64 ค่อนขา้งง่าย 0.45 ดีมาก 

13* 0.68 ค่อนขา้งง่าย 0.39 ดี 29 0.42 ปานกลาง 0.24 ปานกลาง 
14* 0.65 ค่อนขา้งง่าย 0.39 ดี 30 0.43 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 
15 0.22 ค่อนขา้งยาก 0.08 ปรับปรุง 31* 0.57 ปานกลาง 0.40 ดี 

16* 0.58 ปานกลาง 0.42 ดีมาก 32* 0.57 ปานกลาง 0.40 ดี 
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ตารางท่ี 31  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล ข้อที่ ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล 

33* 0.69 ค่อนขา้งง่าย 0.33 ดี 49* 0.63 ค่อนขา้งง่าย 0.48 ดีมาก 
34* 0.72 ค่อนขา้งง่าย 0.46 ดีมาก 50* 0.45 ปานกลาง 0.39 ดี 
35 0.44 ปานกลาง 0.23 ปานกลาง 51 0.24 ค่อนขา้งยาก 0.09 ปรับปรุง 
36 0.24 ค่อนขา้งยาก -0.09 ตดัท้ิง 52* 0.42 ปานกลาง 0.45 ดีมาก 
37 0.34 ค่อนขา้งยาก 0.26 ปานกลาง 53* 0.58 ปานกลาง 0.41 ดีมาก 
38 0.34 ค่อนขา้งยาก 0.24 ปานกลาง 54* 0.56 ปานกลาง 0.36 ดี 

39* 0.70 ค่อนขา้งง่าย 0.40 ดี 55 0.31 ค่อนขา้งยาก 0.02 ปรับปรุง 
40* 0.51 ปานกลาง 0.49 ดีมาก 56* 0.56 ปานกลาง 0.33 ดี 
41 0.28 ค่อนขา้งยาก 0.17 ปรับปรุง 57* 0.40 ปานกลาง 0.33 ดี 

42* 0.70 ค่อนขา้งง่าย 0.37 ดี 58 0.21 ค่อนขา้งยาก -0.05 ตดัท้ิง 
43 0.40 ค่อนขา้งยาก 0.06 ปรับปรุง 59 0.44 ปานกลาง 0.21 ปานกลาง 

44* 0.56 ปานกลาง 0.30 ดี 60* 0.67 ค่อนขา้งง่าย 0.40 ดี 
45* 0.73 ค่อนขา้งง่าย 0.40 ดี 61* 0.58 ปานกลาง 0.37 ดี 
46 0.37 ค่อนขา้งยาก 0.26 ปานกลาง 62* 0.68 ค่อนขา้งง่าย 0.39 ดี 

47* 0.83 ง่ายมาก 0.31 ดี 63 0.32 ค่อนขา้งยาก -0.03 ตดัท้ิง 
48* 0.39 ค่อนขา้งยาก 0.30 ดี 64* 0.68 ค่อนขา้งง่าย 0.39 ดี 
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ตารางท่ี 31  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล ข้อที่ ดชันีความ

ง่าย (p) 

สรุปผล อ านาจ

จ าแนก 

( r ) 

สรุปผล 

65* 0.41 ปานกลาง 0.42 ดีมาก 73 0.27 ค่อนขา้งยาก 0.02 ปรับปรุง 
66 0.35 ค่อนขา้งยาก 0.01 ปรับปรุง 74 0.66 ค่อนขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 

67* 0.73 ค่อนขา้งง่าย 0.43 ดีมาก 75* 0.58 ปานกลาง 0.37 ดี 
68 0.22 ค่อนขา้งยาก 0.09 ปรับปรุง 76 0.27 ค่อนขา้งยาก 0.02 ปรับปรุง 
69 0.67 ค่อนขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 77 0.66 ค่อนขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 

70* 0.58 ปานกลาง 0.37 ดี 78* 0.65 ค่อนขา้งง่าย 0.39 ดี 
71 0.27 ค่อนขา้งยาก 0.02 ปรับปรุง 79 0.49 ปานกลาง 0.14 ปรับปรุง 
72 0.66 ค่อนขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 80 0.32 ค่อนขา้งยาก -0.03 ตดัท้ิง 

หมายเหตุ   
 ผูว้ิจยัคดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกหฑจ์ านวน  40  ขอ้  เพื่อน าไปหาความเช่ือมัน่การ

คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ผูว้ิจยัมีเกหฑก์ารคดัเลือกดงัน้ี 
 1.   มีจ านวนแบบทดสอบในแต่ละจุดประสงคก์ระจายใหค้รบทุกจุดประสงค ์
 2.   คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีความยากง่าย  (p)  ตามเกหฑ ์ คือ  อยูร่ะหวา่ง  0.20 -0.80 
        3.  คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ตั้งแต่  0.20 -1.00   
แบบทดสอบท่ีผา่นเกหฑด์งักล่าว  ไดแ้ก่  ขอ้ท่ี  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 ขอ้  
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หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอ้สอบทั้งฉบบั โดยน าผลการทดลองใชม้าหาค่าความคงตวั
ภายในของแบบทดสอบ (Internal Consistency)โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR- 20)   ซ่ึงมี
สูตรค านวหดงัน้ี  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 182) 
 

                                  
  

  




])(][)([ 2222 YYNXXN

YXXYN    

 

   rtt    หมายถึง   ค่าความเช่ือมัน่ (ความคงตวัภายในของขอ้สอบ) 
   n     หมายถึง   จ านวนคนของกลุ่มตวัอยา่ง   
     XY     หมายถึง    ผลรวมทั้งหมดของผลคูหระหวา่งคะแนนการสอบของขอ้สอบ 
        ชุดท่ี 1 และคะแนนการสอบของขอ้สอบชุดท่ี 2 
       X      หมายถึง   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบขอ้สอบชุดท่ี 1 
      Y        หมายถึง   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบขอ้สอบชุดท่ี 2 
      2X      หมายถึง   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงั 2 ของคะแนนสอบ 
        ขอ้สอบชุดท่ี 1 
       2Y      หมายถึง   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงั 2 ของคะแนนสอบ 
       ขอ้สอบชุดท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rtt   = 
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  การค านวณหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกจิพอพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

 น าขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ ไปหาความเช่ือมัน่ โดยใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท าทั้ง 
2 ฉบบัผลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 

นักเรียน ชุดที ่1  ชุดที2่   

1 34 1156 36 1296 1224 
2 31 961 32 1024 992 
3 26 676 27 729 702 
4 34 1156 36 1296 1224 
5 34 1156 35 1225 1190 
6 33 1089 32 1024 1056 
7 36 1296 38 1444 1368 
8 35 1225 35 1225 1225 
9 32 1024 31 961 992 
10 37 1369 38 1444 1406 
11 35 1225 36 1296 1260 
12 34 1156 33 1089 1122 
รวม 401 13489 409 14053 13761 

 

สูตร                                      
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YXXYN    

 
  rtt    =    ค่าความเช่ือมัน่ (ความคงตวัภายในของขอ้สอบ) 
  n     = 12    XY   =   13761       
      X      =   401        Y        =    409      
       2X    =   13489       2Y      =   14053 

XY

 X Y

 2X  2Y

rtt   = 
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22 )409(1405312}{)401(1348912{
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)167281168636)(160801161868(

164009165132



      

                 

                                       
1445785

1123  

 

                                        
41.1202

1123  

 
                                         0.93       
 
 
 
 

หาค่า ที แบบไม่อสิระ (t – test dependent)  
สูตร 

t  =  

1

)( 22



 



n

DDn

D  

 

  t หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
 D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
  2D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนยกก าลงัสอง 
  n หมายถึง จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

rtt   = 

rtt   = 

rtt   = 

rtt   = 

rtt   = 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 438 

ตารางท่ี 33  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 ดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

นกัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 t-test 
1 14 36 22 484 

23.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 15 32 17 289 
3 11 27 16 256 
4 15 36 21 441 
5 13 35 22 484 
6 11 32 21 441 
7 15 38 23 529 
8 11 35 24 576 
9 16 31 15 225 
10 11 38 27 729 
11 13 36 23 529 
12 14 33 19 361 
13 14 35 21 441 
14 11 36 25 625 
รวม 184 480 D =296  2D =6410 

 

  t  =  

13

8761689740

296


      =     

13

2124

296
 

  t  =  
3846.163

296
  =  

7822.12

296
 

  t  =  23.1572 
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แบบทดสอบของแต่ละแผน 
เร่ืองส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ความหลากหลายในระบบนิเวศ  
1. นิเวศวิทยา หมายถึง ขอ้ใด 
ก. การศึกษาสภาพธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
ข. การ ศึกษ าคว ามสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น/ 
ค. การศึกษาดา้นการปรับตวัในดา้นต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวิต 
ง. การศึกษาลกัษหะใดลกัษหะหน่ึงของ
ส่ิงมีชีวิต 
2. การท่ีนกเคา้แมวออกหาอาหารเฉพาะ

เวลากลางคืนนั้นเป็นเพราะปัจจยัใด 
ก. ปัจจยัจากอุหหภูมิ 
ข. ปัจจยัจากแสงสวา่ง/ 
ค. ปัจจยัจากจ านวนอาหาร 
ง. ปัจจยัจากผูล่้า 
3. ขอ้ใดท่ีไม่ใช่การปรับตวัของส่ิงมีชีวิต

ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ก. ตัก๊แตนมีสีเขียวคลา้ยกบัใบไม ้
ข. สุนัขระบายความร้อนจากร่างกายดว้ย
การหอบ/ 
ค. ตน้ตะบองเพชรลดรูปใบไปเป็นหนาม 
ง. ก้ิงก่ามีสีคลา้ยก่ิงไมท่ี้มนัอาศยัอยู ่
4. การท่ีตัก๊แตนมีสีเหมือนกบัส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีมนัอาศยัอยูเ่พื่อประโยชน์อะไร 
ก. การหาอาหารจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมนั

อาศยัอยู ่
ข. จบัแมลงอ่ืนๆ กินเป็นอาหาร 
ค. พลางตวัไม่ใหศ้ตัรูเห็น/ 

ง. การด ารงชีวิตแบบการเอ้ือประโยชน์ซ่ึง
กนัและกนักบัส่ิงแวดลอ้ม 
5. ความเก่ียวพนัของส่ิงมีชีวิตในระบบ

นิเวศท าใหเ้กิดอะไร 
ก. การหมุนเวียนแลกเปล่ียนของสสาร
และพลงังานเป็นวงจรวฎัจกัร/ 
ข. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ค. การกระทบกระเทือนซ่ึงกนัและกนั 
ง. การถ่ายทอดพลงังาน 
6. พืชอาศยัพื้นดินเพื่อหยัง่รากยดึล าตน้ไว้

แต่ยงัไดป้ระโยชน์จากดินคือขอ้ใด 
ก. เป็นแหล่งแร่ธาตุ/ 
ข. เป็นแหล่งน ้าใตดิ้น 
ค. เป็นแหล่งท่ีอยูข่องไสเ้ดือนท าใหดิ้นร่วนซุย 
ง. เ ป็นแห ล่ งอ าศัยของสั ตว์ อ่ื น ซ่ึ ง มี
ประโยชน์ต่อพืช 
7. สมดุลธรรมชาติ หมายถึงอะไร 
ก. ธ ร รมช า ติ ค วบ คุ มทั้ ง ผู ้ผ ลิ ต แ ล ะ
ผูบ้ริโภค/ 
ข. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศไม่เปล่ียนแปลงเลย 
ค. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
ง. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก 

8. คนจดัเป็นส่ิงมีชีวิตประเภทใด 
ก. ผูบ้ริโภคพืช 
ข. ผูบ้ริโภคสัตว ์
ค. ผูบ้ริโภครวม/ 
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ง. ผูผ้ลิต 
9. พลังงานขหะ ท่ี ส่ิ ง มี ชีวิ ตก าลังกระท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน จะมีพลงังานแฝงอยู่
ในโมเลกลุของอาหารในรูปใด 

ก. พลงังานศกัย ์       
ข. พลงังานกล  
ค. พลงังานจลน์/          
ง. พลงังานเคมี 

10. ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด 
ตามขอ้ใด 

ก. พืช สัตว ์แมลง 
ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลาย/ 
ค. ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลายและแมลง 
ง. ผูบ้ริโภคอนัดบั 1 อนัดบั 2 และอนัดบั 3 

สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ  
11. การท่ีนกนางแอ่นอพยพมาจากประเทศอ่ืน
นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

ก. สภาพอาหารไม่เหมาะสม 
ข. สภาพอุหหภูมิไม่เหมาะสม/ 
ค. สภาพการสืบพนัธ์ุไม่เหมาะสม 
ง. สภาพอากาศไม่เหมาะสม 

12. แหล่งพลงังานของโลกท่ีส าคญัมาจากอะไร 
ก. พลงังานน ้าตก 
ข. พลงังานน ้ามนั 
ค. พลงังานจากแสงอาทิตย/์ 
ง. พลงังานจากแก๊ส 

13. อะไรท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัทางกายภาพ 
ก. นกนางแอ่นอพยพจากประเทศจีน

มาอยูใ่นประเทศไทยในเดือนกนัยายน 
ข. นกเคา้แมวออกหากินในเวลากลางคืน 

ค. พืชสัง เคราะห์ด้วยแสงได้ดี ใน
ขหะท่ีมีแสงสวา่ง 

ง. กบจบัแมลงกินเป็นเหยือ่/ 
14. ปัจจยัทางชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุหหภูมิคือขอ้ใด 

ก. นกเคา้แมวออกหากินในเวลากลางคืน 
ข. คา้งคาวออกหากินในเวลากลางคืน 
ค. ห่ิงหอ้ยออกหากินในเวลากลางคืน 
ง. สัตวท์ะเลทรายออกหากินในเวลา

กลางคืน/ 
15. ข้ อ ใ ด ท่ี ไ ม่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ส ภ า ว ะ ท่ี
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ 

ก. ปริมาหน ้าในดิน 
ข. ความช้ืนในบรรยากาศ 
ค. ปริมาหออกซิเจนในอากาศ/ 
ง. ปริมาหฝน 

16. ลกัษหะใดท่ีเหมาะสมกบัสัตวท่ี์อาศยัอยู่ใน
ทุ่งหญา้ 

ก. มีเทา้แบนบาง 
ข. มีขาแขง็แรงวอ่งไว/ 
ค. ล าตวัมีเกลด็คอยาว 
ง. ล าตวัมีเมือกล่ืน หายใจทางผวิหนงัได ้

17. พวกท่ีกินซากส่ิงมีชีวิตไดแ้ก่ส่ิงมีชีวิต
ประเภทใด 
ก. แร้ง ไส้เดือน/         
ข. ปลิงน ้าจืด เหา 
ค. กระต่าย แมว 
ง. เสือ สิงโต 

18. ส่ิงมีชีวิตท่ีสลายซากพืช ซากสัตว์ให้
เป็นสารอนินทรีคือขอ้ใด 

                ก.    แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 
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            ข. แบคทีเรีย พวกสัตวเ์ซลลเ์ดียว 
ค. แบคทีเรีย เห็ด รา/ 
ง. ราและสาหร่ายทัว่ไป 

19. ในสระน ้ า แ ห่ งห น่ึง เ ป็นสระแบบ
ธรรมชาติมีส่ิงมีชีวิตต่างๆ อยู่ร่วมกัน 
พืชน ้ามีหนา้ท่ีอะไรในสระน้ี 
ก. ใหอ้อกซิเจน 
ข. ใหค้าร์บอนไดออกไซด ์
ค. เป็นอาหารของสตัวน์ ้ า/ 
ง. หมุนเวียนสาร 

20. ประชากร (population) ตามความหมาย
ของนกัชีววิทยาคือขอ้ใด 
ก. กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัในท่ี

แห่งเดียวกนั 
ข. กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัในท่ี

เด่ียวกนัและเวลาเดียวกนั 
ค. กลุ่มหรือจ านวนส่ิงมีชีวิตชนิด

เดียวกันท่ีอยู่ในท่ีแห่งเด่ียวกันใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง/ 

ง. กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในท่ีต่างๆ
ในเวลาใดเวลาหน่ึง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
21. การท่ีตั๊กแตนมีสีเหมือนก่ิงไม้ท่ีมัน

อาศยัอยูแ่สดงวา่ 
ก. แมลงมีการปรับตวัทางดา้นรูปร่าง

ภายนอก/ 
ข. แมล ง มี ก า ร ป รั บ ตัว ท า ง ด้ า น

พฤติกรรมและการแสดงออก 
ค. แมล ง มี ก า ร ป รั บ ตัว ท า ง ด้ า น

สรีรวิทยาภายใน 

ง. ลกัษหะของตัก๊แตนสีเหมือนกบัก่ิง
ไมท่ี้มนัอาศยัอยูเ่อง 

22. พืช        แมลง        กบ       งู        เหยีย่ว 
ผูบ้ริโภคอนัดบัสอง คือขอ้ใด 
ก. แมลง 
ข. งู 
ค. เหยีย่ว 
ง. กบ/ 

23. การอยู่ร่วมกันแบบ การได้ประโยชน์
ร่วมกนั ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. ปลวกกบัโพรโทซวัในล าไสป้ลวก 
ข. ฉลามกบัเหาฉลาม 
ค. นกเอ้ียงกบัควาย/ 
ง. หนูกบัแมว 
24. การเกาะของกลว้ยไมก้ับตน้ไมข้นาด

ใหญ่มีลกัษหะเช่นเดียวกบัขอ้ใด 
ก. ไลเคนส์ 
ข. ฉลามกบัเหาฉลาม/ 
ค. ปูเสฉวนกบั Sea anemone 
ง. พยาธิกบัคน 
25. ไลเคนส์เป็นความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต

ท่ีเรียกวา่อะไร 
ก. ภาวะอิงอาศยั 
ข. ภาวะปรสิต 
ค. ภาวะกลา้มเน้ือ 
ง. ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา/ 
26. กาฝากพืชเปรียบไดก้บัขอ้ใด 
ก. พยาธิ 
ข. ไวรัส 
ค. เหา/ 
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ง. เช้ือโรค 
27. ข้อใดต่อไปน้ีไม่แสดงความสัมพันธ์

ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ก. นกชอบเกาะตน้ไม ้
ข. ผึ้งบินไปตอมดอกไมใ้นสวนหนา้บา้น 
ค. กบมีสีตวัเหมือนเดิม 
ง. หนวดแมลงสาบใช้คล าท าง เ วล า

กลางคืน/ 
28. ข้อใดไม่ใ ช่ความสัมพันธ์ระหว่ าง

ส่ิงมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ก. ราด าชอบข้ึนบนขนมปัง 
ข. หมดัสุนขัจะไม่อาศยับนตวัคน 
ค. จ้ิงจกมีสีตวัเหมือนเพดานหอ้ง 
ง. ตานกฮูกเห็นไดดี้ในเวลากลางคืน/ 

29. ขอ้ความท่ีว่า “เสือกินเน้ือ ไก่กินหนอน 
แมงเม่าตกน ้ าปลาตอด” แสดงใหเ้ห็นสภาพการ
อยูร่่วมกนัเป็นแบบใด 

ก. ภาวะปรสิต 
ข. ภาวะล่าเหยือ่/ 
ค. ภาวะแข่งขนักนั 
ง. ระบบนิเวศ  

30. “เสือมีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยงั 
ดินเยน็เพราะหญา้บงั และหญา้ยงัเพราะดินดี” 
ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนัแบบใด 

ก. ปรสิต 
ข. เป็นกลางซ่ึงกนัและกนั 
ค. ล่าเหยือ่ 
ง. พึ่งพาอาศยักนั / 
 

ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
31. ในฤดูฝนพืชจะเขียวชอุ่มแต่ในฤดูแลง้

พืชเห่ียวเฉาแสดงวา่เป็นไปตามขอ้ใด 
ก. น ้ ามีความส าคญัต่อการสังเคราะห์

ดว้ยแสงของพืช 
ข. น ้ ามีความส าคญัต่อการคายน ้ าของ

พืช 
ค. น ้ามีความส าคญัต่อการเจริญเติบโต

และใหค้วามสมบูรห์ต่อพืช/ 
ง. น ้ ามีความส าคัญต่อพื้นดินท่ีพืช

ข้ึนอยู ่
32. ขอ้ใดท่ีท าให้นกปากห่างจากประเทศ

อินเดียอพยพมายงัวดัไผ่ลอ้มในเดือน
พฤศจิกายน 
ก. อุหหภูมิ/ 
ข. สารอาหาร 
ค. อากาศ 
ง. ศตัรูรบกวน 

33. ถา้โลกขาดส่ิงมีชีวิตจ าพวกพืชโลกจะ
เป็นอยา่งไร 
ก. ขาดน ้า ขาดอาหาร 
ข. ขาดอาหาร ขาดออกซิเจน/ 
ค. ขาดอาหาร ขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
ง. ขาดน ้า ขาดออกซิเจน 

34. “นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์เพราะ
นกเป็นตวักินแมลงท่ีเป็นศตัรูพืช”จาก
ขอ้ความนกเป็นอะไร 
ก. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีปีก 
ข. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน่ารัก 
ค. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีกินสตัวเ์ป็นอาหาร/ 
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ง. นกเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ 
35. ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด

กบัผูบ้ริโภคอนัดบั 1 คือขอ้ใด 
ก. ผูบ้ริโภคอนัดบั 2 
ข. ผูบ้ริโภคอนัดบั 3 
ค. ผูย้อ่ยอินทรีสาร 
ง. ผูผ้ลิต/ 

36. ส่ิงมีชีวิตท่ียอ่ยอินทรีสารคือขอ้ใด 
ก. ราและแบคทีเรีย/ 
ข. ทาก 
ค. ปูนา 
ง. หนู 

37. หนูวฏัจกัรของสารท่ีมีเหลือเฟือและไม่
ขาดแคลนคือขอ้ใด 
ก. วฏัจกัรคาร์บอน/ 
ข. วฏัจกัรแคลเซียม 
ค. วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
ง. วฏัจกัรก ามะถนั 

38. ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์เก่ียวกับวฏัจักร
ของน ้านอ้ยท่ีสุด 
ก. การคายน ้าของพืช 
ข. การหายใจ 
ค. การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
ง. การสังเคราะห์ดว้ยโปรตีน/ 

39. วฏัจกัรท่ีมีพื้นดินเป็นแหล่งรองรับและ
ส ารองคือวฏัจกัรของขอ้ใด 
ก. วฏัจกัรไนโตรเจน 
ข. วฏัจกัรคาร์บอน 
ค. วฏัจกัรแคลเซียม/ 
ง. วฏัจกัรออกซิเจน 

40. ในสถานท่ีแห่งหน่ึงมีอตัราการระเหย
ของน ้ามากกว่าอตัราการกลัน่ตวัของน ้ า
ท่ีแห่งน้ีควรจะเป็นขอ้ใด 
ก. ทอ้งทะเลและมหาสมุทร 
ข. ชายฝ่ังทะเล 
ค. ท่ีราบลุ่ม 
ง. ท่ีแหง้แลง้/ 

การเปลีย่นแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวติ 
41. วฏัจกัรท่ีมีการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กบั

การหมุนเวียนของพลงังานคือขอ้ใด 
ก. วฏัจกัรไนโตรเจน 
ข. วฏัจกัรคาร์บอน/ 
ค. วฏัจกัรแคลเซียม 
ง. วฏัจกัรน ้า 

42. แคลเซียมมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตในดา้นใด 
ก. เป็นส่วนประกอบท่ีแข็งแรงของ

ร่างกายคือกระดูกและฟัน 
ข. ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด 
ค. ช่วยในการหดตวัของเซลล ์

กลา้มเน้ือ 
ง. ถูกทุกขอ้/ 

43. ขอ้ท่ีแสดงวฏัจกัรของแคลเซียมคือขอ้ใด 
ก. แคลเซียมจากดิน     สัตว ์    ผูย้่อย

สลาย     กลบัสู่ดิน 
ข. แคลเซียมจากดิน     พืช     สัตว ์    

ผูย้อ่ยสลาย     กลบัสู่ดิน/ 
ค. แคลเซียมจากน ้า     พืช     สตัว ์    ผู ้

ยอ่ยสลาย     กลบัสู่น ้ า 
ง. แคลเซียมจากน ้ า     สัตว ์    ผูย้่อย

สลาย     กลบัสู่น ้ า 
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44. วฎัจกัรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมากคือ
ขอ้ใด 
ก. วฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรไนโตรเจน 
ข. วฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรน ้า/ 
ค. วฏัจกัรน ้าและวฏัจกัรไนโตรเจน 
ง. วฏัจกัรไนโตรเจนและวฏัจกัรแคลเซียม 

45. พืชน าพลงังานจากแสงอาทิตยม์าเปล่ียนเป็น
พลงังานเคมีหรือพลงังานศกัยเ์ก็บไวใ้นโมเลกุล
ของอาหารโดยขบวนการใด 

ก. คายน ้า 
ข. หายใจ 
ค. ถ่ายทอดพลงังาน 
ง. สังเคราะห์ดว้ยแสง/ 

46. พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมายงัผิวโลก 
ส่ิงมีชีวิตจะใชเ้พียงเลก็นอ้ย ส่วนใหญ่จะสะทอ้น
คืนสู่บรรยากาศในรูปของอะไร 

ก. พลงังานแสง 
ข. พลงังานศกัย ์
ค. พลงังานจลน์ 
ง. ความร้อน/ 

47. พืชสามารถสร้างอาหารท่ีให้พลงังานแก่
ส่ิงมีชีวิต พลงังานท่ีมีอยู่ในโมเลกุลของ
สารอาหารนั้นมาจากส่ิงใด 
ก. แร่ธาตุในดิน 
ข. CO2 
ค. แสงจากดวงอาทิตย/์ 
ง. น ้า 

48. ปริมาหอาหารท่ีถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวิต
แต่ละชนิดในห่วงโซ่อาหารประมาห
ร้อยละเท่าใด 

ก. 5 
ข. 10/ 
ค. 15 
ง. 20 

49. ส่ิ ง ท่ี น่ า จ ะ มี ค ว ามส า คัญ ต่ อก า ร
เปล่ียนแปลงแบบแทนท่ีนอ้ยท่ีสุดคืออะไร 
ก. ความช้ืนของบรรยากาศ 
ข. แสงสวา่ง 
ค. อุหหภูมิ 
ง. ความกดดนั/ 

50. ในกรหีท่ีเกิดน ้ าท่วมท าให้พืชต่างๆท่ี
เจริญอยู่ตายไปแล้ว เม่ือน ้ าลดท าให้
เ กิ ด มี พื ช ช นิ ด ให ม่ ข้ึ นม า แทน ท่ี
เน่ืองจาก 
ก. ความเขม้ของแสงเปล่ียนไป 
ข. ความเป็นกรดด่างของดินเปล่ียนไป/ 
ค. อาหารลดน้อยลงไม่เหมาะต่อพืช

ชนิดแรก 
ง. ความช้ืนและอุหหภูมิของอาการ

เปล่ียนไป 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

51. การเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ีข้ึนอยู่กบั
ส่ิงใดนอ้ยท่ีสุด 
ก. การเกิดน ้าท่วมใหญ่ 
ข. การเกิดไฟไหม ้
ค. การท าไร่เล่ือนลอย 
ง. ความเขม้ของแสงสว่างและเวลาท่ี

ไดรั้บแสง/ 
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52. ป่าสงวนหลายแห่งทางภาคอีสานถูก
โค่นท าลายลงเป็นจ านวนมากถ้าหาก
ปล่อยไวต้ามสภาพธรรมชาติจะเกิดการ
แทนท่ีไดห้ลายแบบดว้ยกนัยกเว้นขอ้ใด 
ก. ทดแทนแบบเป็นทุ่งหญา้ 
ข. ทดแทนแบบเป็นป่าโปร่ง 
ค. ทดแทนแบบเป็นป่าจาก/ 
ง. ทดแทนแบบเป็นป่าพลดัใบ 

53. ป่าทางภาคเหนือของไทยถูกท าลายและ
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนพืช
จ าพวกใดต่อไปน้ีท่ีไม่มีโอกาสเจริญได ้
ก. ไมล้ม้ลุก 
ข. หญา้ 
ค. โกงกาง/ 
ง. ไมเ้ถา 

54. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของโพรโทซัว
ในขวดท่ีมีน ้ าต้มฟางท่ีเจริญต่อจาก
แบคทีเรียคือขอ้ใด 
ก. โพรโทซวัท่ีมีแสกิ้นพวกแบคทีเรีย/ 
ข. โพรโทซัวท่ีมีขนซีเลียกินสารท่ี

แบคทีเรียปล่อยออกมา 
ค. อมีบาซ่ึงเจริญไดดี้ในสภาพกรดสูง 
ง. โพรโทซวัหลายชนิดอยูป่นกนั 

55. ส ภ า พ ส า คั ญ ท่ี ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในขวดเล้ียงโพรโท
ซวั คือขอ้ใด 
ก. สภาพความเป็นกรดด่างของน ้าเล้ียง/ 
ข. สภาพของแสงสวา่งท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ค. สภาพของอุหหภูมิท่ีขวดเล้ียงไดรั้บ 
ง. ปริมาหของน ้าเล้ียงท่ีมีอยูใ่นขวดเล้ียง 

56. การผนัแปรจ านวนของประชากรข้ึนอยู่
กบัอะไร 
ก. อตัราการเกิด อตัราการตาย 
ข. อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัรา

การเจบ็ป่วย อตัราการยา้ย 
ค. อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัรา

การยา้ยเขา้ อตัราการยา้ยออก/ 
ง. อตัราการเกิด อตัราการแก่ อตัรา

การตาย อตัราการเจบ็ป่วย 
57. ปัจจยัท่ีมีผลในทางการเพิ่มประชากรคือ

ปัจจยัในขอ้ใด 
ก. อตัราการเกิด อตัราการยา้ย 
ข. อัตราการยา้ย อัตราการบรรลุนิติ

ภาวะ 
ค. อตัราการเกิด อตัราการยา้ยเขา้/ 
ง. อัตราการเกิด อัตราการย้ายและ

อตัราการบรรลุนิติภาวะ 
58. การท่ีมีความหนาแน่นของประชากร

สูงข้ึนแสดงวา่อยา่งไร 
ก. มีอตัราการเกิดสูง อตัราการตายต ่า 
ข. มีอตัราการยา้ยเขา้สูง อตัราการยา้ย

ออกต ่า 
ค. อตัราการเกิดและยา้ยเขา้สูงมาก 
ง. อัตราการเกิดและย้ายเข้าสูงกว่า

อตัราการตายและยา้ยออก/ 
59. จากการส ารวจพบว่าประชากรในระยะ

สืบพนัธ์ุมีจ านวนสูงมากกว่าประชากร
ในระยะก่อนและหลงัสืบพนัธ์ุ แสดงว่า
ในอนาคตประชากรจะเป็นอยา่งไร 
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ก.    จ  านวนประชากรจะเพิ่มอย่างมาก

เพราะมีประชากรระยะสืบพนัธ์ุมาก 
ข. จ านวนประชากรจะเพิ่ม เพราะมี

ประชากรระยะหลงัสืบพนัธ์ุนอ้ย 
ค. จ านวนประชากรจะลด เพราะ มี

ประชากรในระยะก่อนสืบพนัธ์ุนอ้ย/ 
ง.    ย ังส รุปไ ม่ได้แ ต่ มี แนวโน้ม เพิ่ ม

มากกวา่ลด 
60. ลกัษหะใดของน ้าท่ีจดัวา่เป็นน ้าเสีย 

ก. น ้าขุ่นมีตะกอนดิน 
ข. น ้ามีสีเขียวเน่ืองจากตะไคร่น ้า 
ค. มีอินทรีสารเจือปนท าให้มีกล่ิน

เหมน็/ 
ง. มีใบไมท้บัถมกนัอยูก่น้บ่อ 

คว ามส า คัญของท รัพย าก รธรรมช าติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 

61. การวัดความ เ น่ า เ สียของน ้ า เ ราวัด
ปริมาหของส่ิงใด 
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
ข. แก๊สออกซิเจน/ 
ค. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ง. อินทรียสารในน ้า 

62. น ้ า เ สี ย มั ก มี สี ด า แ ล ะ ก ล่ิ น เ ห ม็ น
เน่ืองมาจากขอ้ใด 
ก. เกิดแก๊ส H2S และท าปฏิกิริยากบั

โลหะหนกัในน ้า/ 
ข. เกิดแก๊ส SO2 และท าปฏิกิริยากบั

โลหะหนกัในน ้า 
 

ค. เกิดแก๊ส H2S และท าปฏิกิริยากบั
สารอินทรียใ์นน ้า 

ง. เกิดแก๊ส SO2 และท าปฏิกิริยากบั
สารอินทรียใ์นน ้า 

63. แม่น ้าแม่กลองเกิดมลพิษน ้าเสียมีสาเหตุ
มาจากขอ้ใด 
ก. ส่ิงสกปรกจากอาคารบา้นเรือน 
ข. ส่ิงสกปรกจากการเกษตรกรรม 
ค. ส่ิงสกปรกจากโรงงานน ้าตาล/ 
ง. ส่ิงสกปรกจากกลัน่น ้ ามนั 

64. โรคมินามาตะท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่น
เกิดจากสารในขอ้ใด 
ก. ปรอท/ 
ข. ตะกัว่ 
ค. แคดเมียม 
ง. ทองแดง 

65. การวดัหาค่า BOD ใชเ้วลาและอุหหภูมิ
เท่าใดเป็นมาตรฐาน 
ก. 5 วนัท่ีอุหหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ข. 10 วนัท่ีอุหหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
ค. 5 วนัท่ีอุหหภูมิ 20 องศาเซลเซียส/ 
ง. 10 วนัท่ีอุหหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

66. ข่าวในหนังสือพิมพเ์ก่ียวกบัมลพิษทาง
น ้าเกิดจากโรงงานชนิดใดมากท่ีสุด 
ก. โรงงานสุราปล่อยน ้าเสีย 
ข. โรงงานน ้าตาลปล่อยน ้าเสีย/ 
ค. โรงงานฆ่าสตัวป์ล่อยน ้าเสีย 
ง. โรงงานท าน ้ าปลาปล่อยน ้าเสีย 
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67. โดยทัว่ไปสาเหตุท่ีท าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศมกัมีผลท าให้เกิดมลพิษทางน ้ า
ด้วยข้อใดท่ีเป็นมลพิษทางอากาศท่ี
เกิดผลกระทบกบัน ้านอ้ยท่ีสุด 
ก. โรงงานอุตสาหกรรม 
ข. ท่อไอเสียรถยนต/์ 
ค. ของเสียจากอาคารบา้นเรือน 
ง. สารเคมีจากการเกษตร 

68. การท่ีโลหะถูกกรดกดักร่อนและไดรั้บ
ความเสียหายมีสาเหตุเน่ืองมาจากแก๊ส
ในขอ้ใด 
ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์
ข. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด/์ 
ค. แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ง. แก๊สไฮโดรคาร์บอน 

69. ในสภาพจราจรคับคั่งมัก มี ปัญหา
เก่ียวกบัมลพิษของอากาศซ่ึงน่าจะเกิด
จากขอ้ใด 
ก. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ข. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด/์ 
ค. แก๊สไฮโดรคาร์บอน 
ง. แก๊สไนโตรเจนออกไซด ์

70. ขอ้ใดเป็นตน้เหตุท่ีท าใหเ้กิดมลพิษ 
ก. คนท่ีลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า 
ข. คนท่ีผลิตและขายอาหารผสมสี 
ค. คนท่ีขับ ข่ีจักรยานยนต์แล้ว เ ร่ง

เคร่ืองเสียงดงัมาก 
ง. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา/ 

 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ปั ญ ห า จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

71. เ ข า ส า ม ร้ อ ย ย อ ด ท่ี จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนัธ์จดัเป็นอะไร 
ก. วนอุทยาน 
ข. อุทยานแห่งชาติ/ 
ค. สวนพฤกษศาสตร์ 
ง. ป่าสงวนแห่งชาติ 

72. ลักษหะสถาน ท่ีสาธา รหะ ท่ีมัก มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์คือขอ้ใด 
ก. วนอุทยาน 
ข. สวนพฤกษศาสตร์ 
ค. สวนรุกขชาติ/ 
ง. อุทยานแห่งชาติ 

73. สัตวป่์าสงวนท่ีสูญพนัธ์ไปแลว้คือสัตว์
ชนิดใด 
ก. ละมัง่ 
ข. สมนั/ 
ค. เลียงผา 
ง. กวางผา 

74. คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษต่อสัตว์
เพราะเหตุใด 
ก. ป้องกนัไม่ให้เม็ดเลือดแดงไหลไป

ตามเส้นเลือด 
ข. จบัแน่นกบัฮีโมโกลบินท าให้ไดรั้บ

ออกซิเจนนอ้ย 
ค. ท าใหน้ ้ าเลือดเส่ือมคุหภาพ/ 
ง. ไปกระตุน้ศูนยค์วบคุมการหายใจ

ในสมอง 
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75. การแกไ้ขมลภาวะต่างๆ เราควรเนน้ขอ้
ใดมากท่ีสุด 
ก. ออกกฎหมายควบคุมอยา่งเคร่งครัด 
ข. ปลูก ฝังให้ประชาชนมอง เ ห็น

ความส าคญัของสภาวะแวดลอ้ม/ 
ค. ปลูกตน้ไมม้ากๆ 
ง. ควบคุมจ านวนประชากร 

76. “การสงวนป่าเป็นการอนุรักษธ์รรมชาติ
ท่ียิ่งใหญ่” ดังนั้ นการอนุรักษ์ป่าจึงมี
ความส าคญัตามขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. เพราะเป็นตน้น ้าล าธาร 
ข. เป็นท่ีอาศยัของสัตวป่์า 
ค. เพราะเป็นแหล่งใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ 
ง. เพราะช่วยป้องกนัภยัธรรมชาติ/ 

77. ข้อใดมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการ
อนุรักษน์ ้ า 
ก. ใชน้ ้ าอยา่งประหยดัท่ีสุด 
ข. ใชน้ ้ าอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด 
ค. ป้องกนัการเกิดมลภาวะของน ้า/ 
ง. รักษาแหล่งตน้น ้าไว ้

78. ข้อใดเป็นผลท่ีเกิดจากการเสียสมดุล
ธรรมชาติ 
ก. มีแมลงวนัมากในฤดูร้อน 
ข. ถ่ินท่ีมีอากาศช้ืนมกัเป็นโรคปอด 
ค. แมลงระบาดกดักินพืชผลในไร่/ 
ง. มีคนเกิดมากแต่ตายนอ้ย 

 

จากตารางจงตอบค าถามขอ้ 79 - 80 
ที ่ โรงงาน pH องศา

C 
BOD COD 

1 สุรา 7 58 61250 76876 
2 ฆ่าสัตว ์ - - 1540 2580 
3 ท า

ก๋วยเต๋ีย
ว 

4.8 - 8248 8593 

4 ปลาป่น 7 46 14705
0 

244652 

5 กระดาษ 11.1 - 667 1817 

79. ขอ้ใดมีค่า BOD ต ่าท่ีสุด 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5/ 

80. โรงงานใดมีปัญหาดา้นน ้าเสียมากท่ีสุด 
ก. 1 
ข. 3 
ค. 4/ 
ง. 5 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

 

 - ตารางการหาประสิทธิภาพของส่ือขั้นเด่ียว 
 - ตารางการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นกลุ่มเลก็ 
 - ตารางการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นสนาม 
 - ตารางผลการประเมินดา้นผลงาน 
 - ตารางผลการประเมินความสามารถดา้นการปฏิบติังาน 
 - ตารางผลการประเมินความสามารถดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ตารางความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 34 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรสถานศึกษาในขั้นเด่ียว 
 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบ รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรียน 60 
คะแนน 

รวม
คะแนน
หลงัเรียน 
40 คะแนน 

แผนที ่
1 

แผนที ่
2 

แผนที ่
3 

แผนที ่
4 

แผนที ่
5 

แผนที ่
6 

แผนที ่
7 

แผนที ่
8 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
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 

   7.33 6.67 7.67 7.67 4.00 3.67 3.67 3.67 133 95 

S.D. 0.58 0.58 0.58 0.58 1.00 0.58 0.58 0.58     

รวม Σx =133 ΣF = 95 

 

Σx = 133, ΣF = 95,  E1 = 73.89 , E2 = 79.17 
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ตารางท่ี 35 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นกลุ่มเลก็ 
 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบ รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรียน 60 
คะแนน 

รวม
คะแนน
หลงัเรียน 
40 คะแนน แผนที ่

1 
แผนที ่

2 
แผนที ่

3 
แผนที ่

4 
แผนที ่

5 
แผนที ่

6 
แผนที ่

7 
แผนที ่

8 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5
คะแนน 

5
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   

รวม Σx 
=407 

ΣF =302 

Σx = 407, ΣF = 302, E1  = 75.37,  E2 = 83.89 
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ตารางท่ี 36 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือในหลกัสูตรในขั้นสนามกบันกัเรียนทั้ง 14 คน 
 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบ รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรียน 60 
คะแนน 

รวม
คะแนน
หลงัเรียน 

40 
คะแนน 

แผนที1่ แผนที2่ แผนที3่ แผนที4่ แผนที5่ แผนที6่ แผนที7่ แผนที8่ 

10  10 10 10 5 5 5 5 

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     

รวม Σx =691 ΣF = 480 

Σ x = 691, Σ F = 480,  E1 = 82.26, E2  = 85.72 
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ตารางท่ี 37 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน รวม
คะแนน 

40 
คะแนน 

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3 แผนที ่4 แผนที ่5 แผนที ่6 แผนที ่7 แผนที ่8 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

1 3 1 2 2 1 2 1 2 14 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 454 

ตารางท่ี 38 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
รวมคะแนน 
40 คะแนน 

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3 แผนที ่4 แผนที ่5 แผนที ่6 แผนที ่7 แผนที ่8 

5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 5คะแนน 
1 4 5 4 4 4 5 5 5 36 

2 3 4 4 5 4 4 4 4 32 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 27 

4 4 5 4 4 5 5 5 4 36 

5 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

7 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 
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ตารางท่ี 39 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 

(4) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ (4) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 

(4) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
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 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 51 236   

 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   

ล าดบัท่ี 2 5 3 4 1     
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ตารางท่ี 40 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ในระบบนิเวศ 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 3 3 3 3 4 16 ดมีาก 

2 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

3 3 3 3 3 3 15 ด ี

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 3 3 3 3 15 ด ี

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 3 4 3 3 16 ดมีาก 

11 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

12 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

13 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

14 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

รวม 45 46 49 48 52 240  

 3.21 3.29 3.50 3.43 3.71 3.43  

S.D. 0.43 0.47 0.52 0.51 0.47 0.48  

ร้อยละ 80.36 82.14 87.50 85.71 92.86 85.71  

ล าดบัที ่ 5 4 2 3 1   
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ตารางท่ี 41 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
 ในระบบนิเวศ 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

2 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

3 3 3 3 3 3 15 ด ี

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 3 3 3 3 15 ด ี

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 3 4 3 3 16 ดมีาก 

11 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

12 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

13 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

14 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

รวม 46 46 50 48 51 241  

 3.29 3.29 3.57 3.43 3.64 3.44  

S.D. 0.47 0.47 0.51 0.51 0.50 0.49  

ร้อยละ 82.14 82.14 89.29 85.71 91.07 86.07  

ล าดบัที ่ 4 4 2 3 1   
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ตารางท่ี 42 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 4 3 3 3 3 16 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

11 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

12 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

13 3 4 3 3 4 17 ดมีาก 

14 3 3 4 4 4 18 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 83.93 83.93 87.50 87.50 94.64 87.50  

ล าดบัที ่ 4 4 2 2 1   
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ตารางท่ี 43 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ 
 ส่ิงมีชีวิต 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 3 3 4 17 ดมีาก 

2 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 4 3 3 3 3 16 ดมีาก 

6 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 3 4 3 3 4 17 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

11 4 3 3 4 3 17 ดมีาก 

12 3 4 3 3 4 17 ดมีาก 

13 3 4 3 3 3 16 ดมีาก 

14 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 82.14 83.93 83.93 82.14 91.07 84.64  

ล าดบัที ่ 4 2 2 4 1   
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ตารางท่ี 44 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 3 3 4 17 ดมีาก 

2 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

5 4 3 3 3 4 17 ดมีาก 

6 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 3 4 3 3 4 17 ดมีาก 

9 3 4 3 3 4 17 ดมีาก 

10 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

11 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

12 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

13 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

14 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

รวม 44 47 47 47 53 238  

  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  

ร้อยละ 78.57 83.93 83.93 83.93 94.64 85.00  

ล าดบัที ่ 5 2 2 2 1   
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ตารางท่ี 45 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง ความส าคญัของ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

2 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

6 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

7 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

8 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

9 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

10 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

11 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

12 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

13 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

14 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

รวม 47 46 49 50 55 247  

  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  

ร้อยละ 83.93 82.14 87.50 89.29 98.21 88.21  

ล าดบัที ่ 4 5 3 2 1   
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ตารางท่ี 46 ผลการประเมินดา้นการผลิตผลงานของนกัเรียน เร่ือง การใชป้ระโยชนแ์ละปัญหาจาก 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

นักเรียน 

ความถูกต้อง 
ของเนือ้หา 
(4 คะแนน) 

ความคดิรวบ 
ยอดหรือผงั 
มโนทศัน์ 

(4 คะแนน) 

วธีิการ 
น าเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ 
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การน าไปใช้ 
ประโยชน์ ฯ 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

2 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

3 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

4 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

5 4 3 3 4 4 18 ดมีาก 

6 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

7 3 4 4 4 4 19 ดมีาก 

8 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

9 3 4 3 4 4 18 ดมีาก 

10 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

11 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

12 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

13 3 3 3 4 4 17 ดมีาก 

14 4 3 4 4 3 18 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 83.93 83.93 87.50 89.29 98.21 88.57  

ล าดบัที ่ 4 4 3 2 1   
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ตารางท่ี 47  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

การใชเ้คร่ืองมือ 
(4 คะแนน) 

 

การแกปั้ญหาอยา่ง
มีเหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาท่ีปฏิบติัการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 3 3 3 3 12 ด ี

2 4 3 4 4 15 ดมีาก 

3 3 3 3 3 12 ด ี

4 4 4 4 3 15 ดมีาก 

5 3 3 4 4 14 ดมีาก 

6 4 3 4 3 14 ดมีาก 

7 3 4 3 4 14 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 4 4 15 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 3 3 4 3 13 ดมีาก 

12 4 3 4 3 14 ดมีาก 

13 3 4 3 4 14 ดมีาก 

14 3 4 4 3 14 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 82.14 87.50 92.86 83.93 86.61  

ล าดบัที ่ 4 2 1 3   
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ตารางท่ี 48  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ในระบบนิเวศ 
 

 
นกัเรียน 

 

การใชเ้คร่ืองมือ 
(4 คะแนน) 

 

การแกปั้ญหาอยา่ง
มีเหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาท่ีปฏิบติัการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 14 ดมีาก 

2 4 3 3 4 14 ดมีาก 

3 3 3 4 3 13 ดมีาก 

4 4 4 3 3 14 ดมีาก 

5 4 3 4 4 15 ดมีาก 

6 4 3 4 3 14 ดมีาก 

7 3 4 3 4 14 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 3 4 3 14 ดมีาก 

12 4 3 4 3 14 ดมีาก 

13 3 4 3 4 14 ดมีาก 

14 3 3 4 3 13 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 87.50 85.71 91.07 83.93 87.05  

ล าดบัที ่ 2 3 1 4   
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ตารางท่ี 49 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ 
 ในระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 3 4 4 3 14 ดมีาก 

2 4 3 4 4 15 ดมีาก 

3 3 4 4 3 14 ดมีาก 

4 4 4 3 4 15 ดมีาก 

5 4 3 4 4 15 ดมีาก 

6 4 3 4 3 14 ดมีาก 

7 3 4 3 4 14 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 3 4 3 14 ดมีาก 

12 4 3 4 3 14 ดมีาก 

13 3 4 3 4 14 ดมีาก 

14 3 3 4 3 13 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 85.71 89.29 92.86 85.71 88.39  

ล าดบัที ่ 3 2 1 3   
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ตารางท่ี 50  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 3 3 4 3 13 ดมีาก 

2 4 3 3 4 14 ดมีาก 

3 3 4 4 3 14 ดมีาก 

4 4 3 3 4 14 ดมีาก 

5 4 3 4 3 14 ดมีาก 

6 4 3 4 3 14 ดมีาก 

7 3 4 3 4 14 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 3 4 3 14 ดมีาก 

12 4 3 4 3 14 ดมีาก 

13 3 4 3 4 14 ดมีาก 

14 3 3 4 3 13 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 85.71 85.71 91.07 83.93 86.61  

ล าดบัที ่ 2 2 1 4   
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ตารางท่ี 51 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ 
 ส่ิงมีชีวิต 

 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 14 ดมีาก 

2 4 3 3 4 14 ดมีาก 

3 3 4 4 3 14 ดมีาก 

4 4 3 3 4 14 ดมีาก 

5 4 3 4 3 14 ดมีาก 

6 4 3 4 3 14 ดมีาก 

7 3 4 3 4 14 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 3 4 3 14 ดมีาก 

12 4 3 4 3 14 ดมีาก 

13 4 4 3 4 15 ดมีาก 

14 4 3 4 3 14 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 91.07 85.71 91.07 83.93 87.95  

ล าดบัที ่ 1 3 1 4   
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ตารางท่ี 52 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 4 4 3 15 ดมีาก 

2 4 3 3 4 14 ดมีาก 

3 3 4 4 3 14 ดมีาก 

4 4 4 4 4 16 ดมีาก 

5 4 3 4 3 14 ดมีาก 

6 4 4 4 3 15 ดมีาก 

7 3 4 4 4 15 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 3 4 3 14 ดมีาก 

12 4 4 4 3 15 ดมีาก 

13 4 4 4 4 16 ดมีาก 

14 4 3 4 3 14 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 91.07 92.86 96.43 83.93 91.07  

ล าดบัที ่ 3 2 1 4   
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ตารางท่ี 53  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 4 4 3 15 ดมีาก 

2 4 3 4 4 15 ดมีาก 

3 3 4 4 3 14 ดมีาก 

4 4 4 4 4 16 ดมีาก 

5 4 3 4 3 14 ดมีาก 

6 4 4 4 3 15 ดมีาก 

7 3 4 4 4 15 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 4 4 4 16 ดมีาก 

12 4 4 4 3 15 ดมีาก 

13 4 4 4 4 16 ดมีาก 

14 4 3 4 3 14 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 91.07 94.64 98.21 85.71 92.41  

ล าดบัที ่ 3 2 1 4   
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ตารางท่ี 54  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน เร่ือง การใชป้ระโยชนแ์ละปัญหาจาก 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
นักเรียน 

 

การใช้เคร่ืองมอื 
(4 คะแนน) 

 

การแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุ 
และผล 

(4 คะแนน) 

. การเกบ็รักษา
อุปกรณ์ 

(4 คะแนน) 

เวลาที่
ปฏิบตัิการ
ทดลอง 

(4 คะแนน) 

รวม 
16 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 4 4 3 15 ดมีาก 

2 4 3 4 4 15 ดมีาก 

3 3 4 4 4 15 ดมีาก 

4 4 3 4 4 15 ดมีาก 

5 4 3 4 3 14 ดมีาก 

6 4 4 4 3 15 ดมีาก 

7 3 4 4 4 15 ดมีาก 

8 3 4 4 3 14 ดมีาก 

9 3 4 3 4 14 ดมีาก 

10 3 4 4 3 14 ดมีาก 

11 4 4 4 4 16 ดมีาก 

12 3 3 4 3 13 ดมีาก 

13 4 4 4 4 16 ดมีาก 

14 4 3 4 3 14 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 89.29 91.07 98.21 87.50 91.52  

ล าดบัที ่ 3 2 1 4   
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ตารางท่ี 55 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง ความหลากหลาย 
 ในระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 3 3 3 3 4 16 ดมีาก 

2 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

3 3 3 3 3 3 15 ด ี

4 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

5 3 3 3 3 3 15 ด ี

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 3 3 4 16 ดมีาก 

8 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

9 3 3 3 3 3 15 ด ี

10 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

11 3 3 4 3 3 16 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

14 3 3 3 4 3 16 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 87.50 80.36 89.29 80.36 91.07 85.71  

ล าดบัที ่ 3 4 2 4 1   
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ตารางท่ี 56 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง สภาวะแวดลอ้ม 
 ทางกายภาพในระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1 3 3 3 3 4 16 ดมีาก 

2 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 3 3 4 16 ดมีาก 

8 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

11 3 3 4 3 3 16 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

14 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 89.29 85.71 91.07 83.93 91.07 88.21  

ล าดบัที ่ 3 4 1 5 1   
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ตารางท่ี 57 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
 ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

 
(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

8 4 3 4 4 4 19 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

14 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 92.86 87.50 94.64 83.93 91.07 90.00  

ล าดบัที ่ 2 4 1 5 3   
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ตารางท่ี 58 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง ดุลยภาพของระบบ 
 นิเวศ 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

 
(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

8 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

14 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 91.07 85.71 92.86 80.36 91.07 88.21  

ล าดบัที ่ 2 4 1 5 2   
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ตารางท่ี 59 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง การเปล่ียนแปลง 
 แทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

(4 ะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 ะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

2 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

3 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

4 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

8 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

14 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 87.50 87.50 91.07 80.36 91.07 87.50  

ล าดบัที ่ 3 3 1 5 1   
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ตารางท่ี 60 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

 
(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

3 4 4 4 4 3 19 ดมีาก 

4 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

8 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

14 3 4 4 4 3 18 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 92.86 87.50 94.64 80.36 91.07 89.29  

ล าดบัที ่ 2 4 1 5 3   
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ตารางท่ี 61 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง ความส าคญัของ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

(4 ะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 4 3 3 3 4 17 ดมีาก 

3 4 4 4 4 3 19 ดมีาก 

4 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

8 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 3 4 4 3 4 18 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

14 3 4 4 4 3 18 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 91.07 87.50 92.86 80.36 91.07 88.57  

ล าดบัที ่ 2 4 1 5 2   
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ตารางท่ี 62 ผลการประเมินความสามารถตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง เร่ือง การใชป้ระโยชนแ์ละ 
 ปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
นักเรียน 

 

ให้ความ
ร่วมมอื 

(4 คะแนน) 

การมเีหตุผล 
(4 คะแนน) 

 

มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้าง 
สรรค์ 

(4 คะแนน) 

มคีวามรอบรู้ 
(4 คะแนน) 

มคุีณธรรม 
(4 คะแนน) 

 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

 

1 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

2 4 3 3 3 4 17 ดมีาก 

3 4 4 4 4 3 19 ดมีาก 

4 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

5 3 4 3 4 3 17 ดมีาก 

6 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

7 3 3 4 3 4 17 ดมีาก 

8 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

9 4 3 4 3 3 17 ดมีาก 

10 4 4 4 3 4 19 ดมีาก 

11 3 4 4 3 3 17 ดมีาก 

12 4 3 4 3 4 18 ดมีาก 

13 4 4 3 3 4 18 ดมีาก 

14 3 4 4 4 3 18 ดมีาก 

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  

ร้อยละ 92.86 87.50 92.86 80.36 91.07 88.93  

ล าดบัที ่ 1 4 1 5 3   
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ตารางท่ี  63   แสดงความคิดเห็นของนกัเรียนเป็นร้อยละ 

 

นกั 
เรียน 

ความคิดเห็น 
ระดบั 

5 4 3 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 85.714 7.143 7.143 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 64.286 28.571   

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 92.857 7.143   

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 78.571 21.429   

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 85.714 14.286   

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.000     

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 92.857 7.143   

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.000     

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.000     

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 92.857 7.143   

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.000     

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 64.286 21.429 14.286 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 57.143 42.857   

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 78.571 21.429   
% 79.524 16.234 7.143 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

- รายนามผู้ตรวจเคร่ืองมือ 
- หนังสือขอทดลองเคร่ืองมอื 

-  หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
…………………….. 

 
 

1.  นายพะโยม  ชิณวงศ ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
 
2.  นางสาวอุณาวรรณ  มัน่ใจ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
 
3.  นายศลัยพงศ ์ วิชยัดิษฐ ประธานสาขาหลกัสูตรเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

4.  นางสาวเพญ็พร  พุม่กมุาร ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 
5.  นายไชยากาล  เพชรชดั  ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต 2 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ   นางอมลวรรณ  มีจินดา 
ทีอ่ยู่  17 หมู่ 9 ต าบลบุ่งข้ีเหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
สถานที่ท างาน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม    ต  าบลวดัแค  

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
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