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 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศกึษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 - 2557) การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะ
ท่ี 1 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เกี่ยวกบัแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขัน้ตอนที ่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคิด
สิ่งแวดลอมและส่ิงแวดลอมศกึษา ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
จํานวน 22 คน เกี่ยวกับแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR ขั้นตอนที ่ 3 การสรางวงลออนาคตแนวโนมหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดบัโลก และในประเทศไทย 2) การจัดการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 3) การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การบริหารจัดการหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษา 5) คุณลักษณะของผูเรียนขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 339 คน จากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เกี่ยวกับโอกาสท่ีเปนไปไดของแนวโนม
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง 
จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการสรางวงลออนาคต ระยะที่ 2 การสรางภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) 
แบงเปน 3 ขั้นตอน คอื ขัน้ตอนที ่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความ
สอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตร    สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)     ขั้นตอนที่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบั
ราง)  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา ที่ผูเชี่ยวชาญมี
ฉันทามต ิ มีจํานวน 291 เหตุการณ แบงเปน 6 ดาน ไดแก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
จํานวน 24 เหตุการณ แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จํานวน 28 เหตุการณ แนวโนมการ



 

 

จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 เหตุการณ แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของ
กับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จาํนวน 51 เหตุการณ แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 159 เหตุการณ แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 24 เหตุการณ  
 2. โอกาสทีเ่ปนไปไดของแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา ตามความคิดเห็นบุคลากรทีป่ฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 291 เหตกุารณ มีความเปนไปได
มากที่สุด จํานวน 4 เหตุการณ เปนไปไดมาก จํานวน 224 เหตุการณ เปนไปไดปานกลาง จํานวน 63 
เหตุการณ 
 3. ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการ
สรางวงลออนาคต มีคูของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง จาํนวน 9 คู ท่ีสงผลปฏิสัมพันธถึงกันอยางสําคัญ 
 4. ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557) (ฉบับราง) ในดานปรัชญาของหลักสูตร เนนธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทําใหคนพัฒนาไดอยางรอบดาน ชวยทําใหคนมีความรู 
ความรูสึก มีคุณธรรม จริยธรรม รวมมือกันในการอนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดานคุณลักษณะของผูเรียน เนนการเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู 
ความตระหนัก และมีสวนรวมในการอนุรักษ  ปองกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีความรู จิตสํานึก เจตคติ คานิยม ทักษะ มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร เนนการบูรณาการส่ิงแวดลอมศึกษาเขา
ไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู กําหนดกรอบและมาตรฐานยอยๆดานสิ่งแวดลอมศกึษา ดานสาระการเรียนรู 
ชวงชั้นท่ี 1 เนนปญหาสิ่งแวดลอมในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และระบบนิเวศ ชวงชั้นท่ี 2 เนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ประเทศ ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ แนวทางแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม ชวงชั้นท่ี 3 เนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ประเทศไทย และประเทศ
เพื่อนบาน ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ แนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ชวงชั้นท่ี 4 เนนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดาน
กิจกรรมการเรียนรู ชวงชั้นท่ี 1 – 4 เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญ หลากหลายวิธีการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมพัฒนา  ผูเรียน ชวงชั้นท่ี 1 – 2 เนน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กจิกรรมที่เสริมเชือ่มโยงกับการเรียนการสอนในหองเรียน ชวงชั้นท่ี 3 - 4 เนนโครงงานที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด วางแผน เสริมสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ทองถิ่น ดานสื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู เนนสื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงการเรียนรูในชุมชน ดานการ
วัดและประเมินผล เนนการประเมินผลตามสภาพจริง  
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The aim of the research is to study the scenario of Environmental Education Curriculum 
at the Basic Education level in the Next Decade (during 2004 – 2014).  The 2 steps of the 
research methodology were as follows : The first step was the studying of the experts and 
environmental education personnel about the Trend of environmental education curriculum at 
the basic education level in the next decade (during 2004 – 2014). It was operated into 4 parts 
which were, firstly on gathering the foundation data about the environment and the 
environmental education approach, secondly on 22 experts’ idea about the trend of 
environmental education curriculum at the basic education level by the Ethnographic Delphi 
Futures Research, thirdly on the futures wheel of the trend of environmental education 
curriculum at the basic education level in 5 aspects as follows : 1) Both the World and 
Thailand, s environment situation, 2) The learning providing of environmental education 3) The 
curriculum providing of environmental education, 4) The management of environmental 
education curriculum, 5) Learner, s characteristics, and finally on the 339 environmental 
education personnels’ idea from all over Thailand about the probability of the trend of 
environmental education curriculum at the basic education level and the Interaction between 
the situations in 5 aspects. The second step was the creating the draft of the scenario of 
Environmental Education Curriculum at the Basic Education level in the Next Decade. It was 
operated into 3 parts as follows : the creating its draft, the evaluation on its consistency and 
appropriateness, and writing the draft. 

The study was as follows : 

 1. The 291 events of the trend of environment education curriculum at the basic 
education level in the next decade, following the experts consensus, were divided into 6 



 

 

aspects ; 24 events at the trend of world’s environment situation, 28 events at the trend of 
Thailand’s environment situation, 5 events at the trend of the learning providing of 
environmental education at the basic education level, 51 events at the trend of the factors that 
effects to the environmental education curriculum at the basic education level, 159 events at the 
trend of environmental education curriculum at the basic education level, 24 events at the trend of 
the management of environmental education curriculum at the basic education level. 
 2. The probability of the trend of environmental education curriculum at the basic 
education level in the next decade, following the environment personal’s idea, were 291 events, 
the most probability were 4 events, the mean probability were 224 events, and the average 
probability were 63 events. 
 3. The effect of the interaction between the trend of continuos events were 5 aspects, 
following the futures wheel research. Also, 9 couples of them were significantly interaction.  
 4. The scenario of Environmental Education Curriculum at the Basic Education level in 
next decade (during 2004 - 2014) (the draft). The curriculum’s philosophy were focus on the 
nature and the man as a whole part, the man as a part of the nature, the nature as the learning 
resource. It can provide the man knowledge, encouragement, and participate in sustainable 
environment conservation and protection. The aim of the curriculum were at providing learner 
to gain knowledge, mind, attitude, values, skill, and participation in natural and environment 
conservation. The model and the structure of the curriculum were aimed at integrating the 
environmental education into all subjects. The conceptual framework and the benchmark for 
environmental education can be constructed. The strand for the first level was at the 
environment problem in family, school, community, and the ecology system. The second level 
was at the natural resource and environment in community, province, country, environment 
problem, the effect and the approach in environment problem solving. The third level was at the 
natural resource and environment in community, province, Thailand, and neighborhood 
country, effect and approach of environment problem solving. The fourth level was at the 
sustainable development, the world environment situation, effect and approach of environment 
problem solving. The learning activities for level 1 - 4 was at the providing the environmental 
education as the children center, multivariate learning activities. Following the learners 
developing activities, the 1 - 2 level was at boy scout, girl guide, connect to the indoor activities, 



 

 

the 3 – 4 level was at the environmental study project work, the activities which run by the 
student to think about, planning, and help environment problem solving in community. The 
teaching material was focus on using nature and environment, the learning resource in 
community. The evaluation was focus on the authentic assessment.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา ทุกประเทศทัว่โลกมีการพฒันามากขึน้ ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรม ตลอดจนสังคมที่เปนอยู แนวคิดการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกจิเปน
แกนหลักน้ัน แมวาจะกอใหเกิดผลสําเรจ็ในหลายดาน แตขณะเดียวกันผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แตละประเทศในสังคมโลกที่ผานมา ไดกอใหเกิดสภาวะที่เรียกวาการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางถาวร ดวยการนําทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ มาใชในโรงงานอตุสาหกรรมอยาง
เต็มท่ีและตอเน่ือง จนกอใหเกิดปญหาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ดังจะสังเกตไดจากภาวะ
ธรรมชาตทิี่เปลี่ยนไปจากเดมิ การเกิดฝนกรด การเกิดสภาวะเรอืนกระจกที่ทําใหโลกรอนขึ้น ปญหาโอโซน
ของโลกถูกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทถูกทําลายหมดไป การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
การทําลายปาไม และพืชพนัธุธรรมชาต ิ รวมท้ังปญหาสารพษิตางๆ ปญหาเหลาน้ี มีผลกระทบสําคญัตอ
คุณภาพชีวติของมนษุย และกลายเปนปญหาที่สงัคมโลกตองเผชิญและรอการแกไขอยางเรงดวน   
 สาเหตุของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมน้ัน เกิดจากปจจัย
หลายประการ เชน ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การเพิ่มประชากร ความขัดแยง
ในทางการเมอืง อุบัตเิหตุและภัยธรรมชาต ิ แตปจจยัที่สําคัญทีสุ่ดเกิดจากการกระทาํของมนุษย ซึ่ง
สอดคลองกับแถลงการณตอนหนึ่งของผูเขารวมประชุมนานาชาต ิ เรือ่ง  สิ่งแวดลอมของมนษุย (Human 
Environment)  ณ กรุงสตอคโฮม ประเทศสวเีดน เม่ือป ค.ศ. 1972 ที่วา “เราไดเห็นแลววา รอบตวัเราไดมี
หลักฐานตางๆที่แสดงถึงอนัตรายจากการกระทําของมนุษยซึ่งเพิ่มขึน้เร่ือยๆในหลายภูมิภาคทั่วโลก ระดับ
ของอันตรายจาก มลพษิทางน้ํา อากาศ ทางพื้นดิน และในสิ่งมีชีวตินับวันจะเพิ่มขึ้น และรบกวนตอ
สมดุลของชีวาลัย การทําลายและการรอยหรอของทรัพยากรทีไ่มสามารถจะทดแทนได และความบกพรอง
ท้ังหมดน้ี เปนอันตรายตอมนุษยทั้งในดานกายภาพ ดานจิตใจ และอนามัยในสังคมมนุษย โดยเฉพาะ
ในสิ่งแวดลอมของการดํารงชีวิต และสิ่งแวดลอมในการทํางาน” (Greenall. 1980 : 1)  
 การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จาํเปนตองพัฒนาที่คุณภาพของมนุษยที่
เปนสาเหตขุองปญหา เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในดานการสงเสริม 
รักษาและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง วิธีการหนึ่งก็คือ การใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนทั่วไป ใหรูถงึปญหาเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดขึน้ และไดมีสวนรวมในการแกไข แตการที่จะพัฒนามนุษยใหมีประสิทธิภาพ รูจักแกปญหา
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และปฏิบัติตนในวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสมนั้น จะตองเปนการกระทําอยางมีระบบและขั้นตอน นั่นก็คือการจัด
การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนและสิ่งแวดลอม  
 หลายประเทศทั่วโลกเริ่มใหความสําคัญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดวยการใหการศึกษา โดย
ปรากฏผลอยางเปนรูปธรรมในการประชุมเร่ืองมนุษยกับสิ่งแวดลอมเม่ือ ค.ศ. 1972 ท่ีกรุงสตอกโฮม ประเทศ 
สวีเดน ผูเขาประชุมมีแนวคิดรวมกันในการใชสิ่งแวดลอมศึกษาเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพ  สิ่งแวดลอมในระยะยาว ตอมา ค.ศ. 1975 องคการยูเนสโก ไดรวมมือกับโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) จัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (International 
Environment Education Programme) ขึ้น และไดจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา
นานาชาติขึน้ ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวยี ในป ค.ศ. 1975 และไดประกาศปฏิญญาสากลเบลเกรด 
(Belgrade Charter) กําหนดเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Goal) ไววา “เพือ่พฒันา
ประชากรใหตระหนักในเรือ่งสิ่งแวดลอมและปญหาที่เกดิขึ้น ใหมีความรู ทักษะ เจตคต ิ แรงจูงใจและ
พรอมทีจ่ะทํางานทั้งสวนบุคคลและสวนรวม เพือ่หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจบุัน และปองกัน
ปญหาทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตดวย” (UNESCO. 1976 : 2) 
 ในป ค.ศ. 1976 ไดมีการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาในแตละภูมิภาคของโลก (The Regional 
Meeting on Environmental Education) รวม 5 ภูมิภาค คือ อฟัรกิา เอเชียและแปซิฟก ประเทศกลุม
สาธารณรัฐอาหรับ ลาตินอเมริกา ยุโรปและอเมริกา และไดมีการนําผลการประชุมท่ีกรุงเบลเกรดมา
ทบทวน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับแตละภูมิภาคของโลก พรอมทั้งแลกเปลีย่นความรู ความคิดเห็น
เพือ่ประสานงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ระหวางภูมิภาคและหาวิธีดําเนินงานในแตละภูมิภาคนั้นๆดวย ผล
การประชุมระดับภูมิภาคน้ี นําไปสูการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาระดับโลก (The Intergovernmental 
Conference on Environmental Education) ท่ีเมืองทบิลิซ ี (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย เม่ือวันท่ี 14 – 16 
ตุลาคม ค.ศ. 1977 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหรัฐบาลตางๆรับรองขอเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันา
สิ่งแวดลอมศึกษา และนาํไปเปนนโยบายเพือ่ปฏิบตัิในแตละประเทศตอไป (UNESCO. 1977 : 5) ผลจาก
การประชุมครั้งนี้ ไดเนนบทบาทของการใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลกที่
เปนไปได และยังไดวางแนวทางหลักในการจัดการศึกษาขึ้น จนถือไดวาเปนหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา
ท่ียึดถือกันมาจนถึงปจจุบนั  
 การประชุมในระดับนานาชาติท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนในเร่ืองของการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ หรือการ
สาธารณสุข ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา มักจะมีการกลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมและการใหการศึกษา
แกประชาชน เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ดังเชนการประชุมที่เมืองริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล ในป ค.ศ. 1992 วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา จากผลการประชุมไดอนุมัติ
แผนปฏบัิติการท่ี 21 หรือที่เรียกวา Agenda 21 ซึ่งเปนแผนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และไดใหความสําคัญ
กับ สิ่งแวดลอมศึกษา และการพฒันาการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ เปนผลใหประเทศตางๆใหความสําคัญกับ
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การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศกึษาอยางจริงจัง และกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนามนุษยใหเกิด
ความรู ความเขาใจถึงปรากฏการณของสิ่งแวดลอม สรางความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีมีตอการดํารงชีวติและวฒันธรรมทองถิน่ในแตละภูมิภาค ตลอดทัง้การสรางทักษะในการแสวงหาขอมูล
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม  
 ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวแกปญหาสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาตนิัน้ ประเทศไทยก็ไดประสบ
ปญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และพลังงาน เนื่องจากในชวงเวลากวา 30 ป 
ของการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะเวลาทีผ่านมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 และนโยบายของรัฐบาลใน 3 ทศวรรษที่
ผานมา ทําใหประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกวารอยละ 7 ตอป การขยายตัวทางเศรษฐกจิ  
ดังกลาว ไดทําใหมีโรงงานอตุสาหกรรมประเภทตางๆ เพิ่มขึน้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมท้ังการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาสาธารณูปโภค สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากการเกษตรกรรม มาเปนอตุสาหกรรม แหลงพกัอาศัย สงผลใหเกิดของเสียและสิ่งปฏิกูลในรูปแบบตางๆ
เพิ่มมากขึ้น ผลจากการพฒันาดังกลาว ไดกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวติของประชาชนทัว่ไป และ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังจะเห็นไดจากสถานการณ
ดาน สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และพลังงานในชวงเวลาที่ผานมา (พ.ศ. 2536 – 2545) ยังคงมี
ปญหาในดานการสญูเสยีทรพัยากรปาไม ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรดิน และการใชท่ีดินผดิประเภท 
การขาดแคลนทรพัยากรน้าํผิวดนิ ปญหาการผลิตและความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยทีมี่แนวโนม
สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการพฒันาและการใชพลังงาน ความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรชายฝงทะเลและทรพัยากรประมง ภาวะมลพษิทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียง ปริมาณขยะ สาร
อันตราย กากของเสยีอันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเขตเมืองตางๆที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
ความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศลิปกรรมที่มนุษยสรางขึ้น ปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรัฐบาลชุดที่ผานๆมาไดพยายามหาทางแกไขอยางตอเนื่องมา
โดยตลอด แตก็ประสบความสําเร็จเพียงระดับหน่ึง ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมจึงยงัเปนปญหาที่รนุแรงและ
เรือ้รัง หากมิไดรับการแกไขจัดการอยางถกูวธิีและมีประสิทธภิาพ กจ็ะเปนขอจาํกัดทีส่ําคัญยิง่ของการพฒันา
ท่ียั่งยืนของประเทศ  
 จากสภาพปญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม และพลงังานที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยดังกลาว รัฐบาลจึงไดใหความสําคญักับการจัดการศกึษาเกี่ยวกบัสิง่แวดลอม หรือท่ีเรียกวา 
“สิ่งแวดลอมศึกษา” เนื่องจากเปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวา การใหการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปน
แนวทางแกปญหาที่ตอเนือ่งระยะยาว ถือไดวาเปนการพฒันาที่ยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง ในการปองกัน 
แกไข และพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไดมีการกําหนดเปนนโยบายของประเทศ ท่ีจะจัด
สิ่งแวดลอมศึกษาใหแกประชาชน ทั้งในระบบโรงเรยีน และนอกระบบโรงเรียน ไวในแผนงานตางๆของ
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ประเทศ เชน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เปนตนมา แผน
หลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา (ระดับประเทศ) พ.ศ. 2540 – 2544 ของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และนโยบาย ทิศทาง และแผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา (พ.ศ. 2534 – 
2539) ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน   
 ผลจากการกําหนดแนวนโยบายดานสิ่งแวดลอมศกึษาดังกลาว ทําใหหนวยงานตางๆ ไดจัดใหมี
การศึกษา จัดอบรม และกิจกรรมในรปูแบบตางๆ ทั้งในระบบโรงเรยีน และนอกระบบโรงเรียน สําหรับ
การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรยีน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนของชาติ  ไดใหความสนใจในการจัดหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยไดบรรจุเนือ้หาสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษาไวในหลักสูตร ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พทุธศกัราช 2521 และหลกัสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย พทุธศักราช 2524 เปนตนมา 
ท้ังในรูปแบบของการสอดแทรกเนื้อหาสาระและการจัดเปนรายวชิาสิ่งแวดลอมศึกษาโดยเฉพาะ ตลอดจน
การปรับปรุงสถานศึกษา ใหเอือ้ตอการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศกึษา การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร โดย
เนนใหนักเรียนไดสัมผัสกับปญหา และเขาใจปญหาทางสิ่งแวดลอมที่เปนจริงในชมุชน และทองถิ่นของ
ตนเอง (ปริญญา กรวยทอง. 2542 : 3) พรอมทั้งมีการประกาศนโยบาย ทิศทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
และจัดทําแผนแมบทโครงการ    สิ่งแวดลอมศึกษา (พ.ศ. 2534 – 2539) ขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใน
แผนวา เม่ือถึงป พ.ศ. 2539 นักเรียนทุกคนและประชาชนรอยละ 60 เกิดความตระหนักในอันที่จะ
อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และ   สิ่งแวดลอม อีกทั้งรวมมือกันแกไขปญหาสิง่แวดลอม โดยวธิีการที่
ถูกตองและดวยความภาคภมิูใจ เพือ่กอใหเกิดการพัฒนาอันถาวรภาพ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะไดมีการ
ใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนโดยบรรจุไวในหลักสูตรมาเปนเวลาถึง 20 ปแลวก็ตาม แตตาม
สภาพที่เปนจริง ผลที่ไดรับกลับแสดงใหเห็นวา ปญหาสิ่งแวดลอมยังไมไดบรรเทาลง อีกทั้งมีการเพิ่ม
การทําลายทรพัยากรธรรมชาติมากขึ้น (รพพีรรณ สุวรรณณัฐโชติ. 2543 : 281 ; สรายุทธ เศรษฐขจร. 
2535 : 39)  การที่สิง่แวดลอมของประเทศเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดนั้น สวนหนึ่งเน่ืองมาจากการให
การศึกษาในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ยังไมสามารถจะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม และเตรยีมบุคคลให
สามารถออกไปเผชิญกบัความจริงท่ีซบัซอนตางๆ และมีการเปลีย่นแปลงอยูเสมอนั้นประสบผลสําเร็จได 
(ปริญญา นุตาลัย. 2535 : 360) ท้ังนี้เนื่องจากความรูท่ีใหแกเด็กนั้น คอนขางจะเปนนามธรรมและถูก
แบงแยกออกจากโลกของความเปนจริงท่ีเด็กตองเรียนรูมากเกินไป ขอบเขตของความรูและประสบการณ
ซึ่งเด็กควรจะไดรับนั้น ถูกแบงออกเปนสวนๆไปสูวิชาตางๆ เชน วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา ฯลฯ 
เหมือนกบันําเอาโลกอนัเปนขอบเขตของความรูและประสบการณทั้งมวลของมนุษยน้ัน มาฉีกออกเปน
สวนๆ แลวหยิบยื่นใหเด็กศึกษาแยกเปนสวนๆไปในแตละวชิา โดยปราศจากความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
ท้ังนี้โดยคาดหวังวาเด็กจะสามารถนําความรูตางๆที่ไดรบัมาประสานกัน เพื่อใหมองเห็นภาพของโลกทีอ่ยู
รอบตวั เขาใจความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ และนําไปใชแกปญหาในชีวติจริงได ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด 
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(อรพินท เอี่ยมศิริ. 2521 : 112 – 113) การจัดการศกึษาในแนวทางดังกลาว ไมสามารถเสรมิสรางและ
ปลูกฝง คานิยมใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีทักษะ รวมคิด รวมทํา ในการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมไดเทาที่ควร   (รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ. 2543 : 281 ; สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 
ม.ป.ป. : 85) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสวุิมล วองวาณิช และคณะ (2539 : 60) ท่ีไดสังเคราะห
งานวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศไทย พบวา สภาพความรู เจตคติ และพฤติกรรม ที่มีตอ
สิ่งแวดลอมของนักเรียน มีเจตคติและพฤติกรรมในระดับปานกลางคอนขางด ีแตมีความรูดานสิ่งแวดลอม 
อยูในระดบัปานกลางคอนขางตํ่า และจากผลการสังเคราะหวทิยานพินธระดับมหาบณัฑติ สาขาสิ่งแวดลอม
ศึกษา ปการศึกษา 2523 – 2537 ของปยะ วงศสุกรรม (2539 : 75 – 79)  พบวา ความรู ความตระหนัก 
เจตคต ิพฤติกรรม ความเขาใจ และความรับผิดชอบของนักเรียนในดานสิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีเพราะหลักสูตรขาดการบูรณาการ และขาดความตอเนื่องของเนื้อหาในระหวางระดับชัน้ 
รวมท้ังการขาดกิจกรรมเสรมิสรางหลักสตูรท่ีเหมาะสม ตลอดจนปญหาดานวธิีการสอน ขาดแคลนบุคลากร 
งบประมาณ และการประสานงาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา ประมวลสรุปประเด็นปญหาในดานตางๆดังตอไปนี้ (วราพร ศรีสุพรรณ. 
2536 : 70 ; อบุลพงษ วัฒนเสรี. 2535 : 336 ; บัณฑิต ดุลยรักษ. 2542 : 97 ; วินัย  วีระวฒันานนท. 2541 : 
200 ;  สุดารตัน ศรจีันทร. 2544 : 2 ; สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. ม.ป.ป. : 9 ; สมศรี จนัทรรุง
มณีกุล. 2539 : 5 ; ปทุมมาศ  นนทประเสริฐ. 2544 : 4 ; Manut Suwan. 2001 : 16 ; รัตนา บุณยะชาต.ิ 
2540 : 187 ; อารียา รัตนหมื่นจิตร. 2544 : 70 ; สุรัตน แสงอรุณ. 2539 : 202) 

 1. ดานความรูความเขาใจของนักการศึกษาที่มีบทบาทดานการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา มีความเขาใจ 
และทรรศนะตอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาแตกตางกัน ทําใหการประสานแนวคิดและความรวมมือกนัยังเปนไป
ไดยาก 

 2. ดานปรัชญาเฉพาะของสิ่งแวดลอมศึกษา ยังไมชัดเจน ยังตองการการอภิปราย ถกเถียง เพื่อ
หาแนวคิดใหสอดคลองกัน  

 3. ดานจุดมุงหมายและเปาหมายของหลักสูตร ในแตละระดับชั้นตางๆ ยังเนนจุดหมายของ
เรื่องเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมตางกัน และยังตองการการขยายความ การทบทวนกระบวนการตางๆ เพื่อให     
ผูเรียนมีคุณลกัษณะตามเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 

 4. ดานรูปแบบของการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในปจจุบัน ยังขาดความชัดเจนเปนรูปธรรม และไม
สอดคลองกับเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา    

 5. ดานการจัดสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ยังขาดองคประกอบที่จะทําใหเกิด
การแกปญหาสิ่งแวดลอม สาระการเรียนรูขาดการสรางมโนทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของคานิยม 
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ความรับผิดชอบ และจริยธรรมสิ่งแวดลอม ที่จะตองปลูกฝงควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ขาด
การบูรณาการ และความตอเนื่องของเนือ้หาสาระในระหวางระดับชัน้  

6. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ยังขาดเทคนิคที่จะทําใหนักเรียนมีเจตคตท่ีิดี และการปฏิบัติท่ี
ถูกตองตอสิ่งแวดลอม ขาดการกระตุนใหนักเรียนเกิดความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม ท่ีจะนําไปสู
การมีพฤติกรรมที่ถูกตอง การเรียนการสอนมุงเนนการถายทอดเนือ้หาวชิา มากกวาการเรียนรูจากสภาพ
ท่ีเปนจริง และไมไดเนนถึงกระบวนการคดิ วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง อีกทัง้ยังขาดการเชือ่มโยงภูมิปญญาทองถิ่นกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย ไปไมถึงทักษะการปฏิบัติทาํ
ใหผูเรียนไมถองแท ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาที่เกิดขึ้นหางไกล
ตัว ไมสามารถเชือ่มโยงนําความรูไปใชในการแกปญหา และพฒันาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไม
ทําให ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิและพฤติกรรมอันพึงปราถนาที่แทจริงได   

  7. ดานวิธีการสอน การสอนของครูยังไมเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองวชิาสิ่งแวดลอมศกึษา ที่ควร
ถูกสอนและเรียนภายนอกหองเรียน ท่ีเปนเหตุการณจรงิซ่ึงสามารถสังเกตไดโดยตรง แตสถานศึกษาสวน
ใหญยังคงใชวธิีสอนแบบเดิม   

 8. ดานสื่อการเรียนการสอน ยังไมเพียงพอเน่ืองจาก ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทําและจัดซือ้
สื่อ ขาดสื่ออปุกรณประกอบการสอนที่ทันสมัย และครูผูสอนขาดความรูและประสบการณในการดัดแปลง
วัสดุในทองถ่ิน มาใชประกอบการเรยีนการสอน   

 9. ดานการวัดและประเมินผล ครูผูสอนมีความรูในการวดัและประเมินผลสิง่แวดลอมนอย วัดและ
ประเมินผลโดยเนนดานความรู ความเขาใจ ขาดความรูความเขาใจในการวัดเจตคต ิคานิยม ทักษะ และการคิด
วิเคราะหเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   

 10. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูยังขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
และขาดกจิกรรมเสริมหลักสตูรท่ีเหมาะสม   

 11. ดานการบริหารจัดการหลักสตูร  ยังมีปญหาดานตางๆ ไดแก ดานบคุลากร ดานวัสดุ
อุปกรณ ดานงบประมาณ และดานการจัดการหลักสูตร ดังนี้  

    11.1 ดานบุคลากร สถานศึกษา จัดครูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยไมตรงกบัวฒุิการศกึษา 
ทําใหเกิดปญหาในเรื่องความสามารถของครูในการถายทอดความรู ตลอดจนทัศนคติในการสอนของ
ครูผูสอน และครูผูสอนยังมีความรูเรือ่งการจัดทําแผนการสอน การจัดเนื้อหา การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัสิง่แวดลอมศึกษาอยูในระดบันอย  

    11.2 ดานวัสดุอุปกรณ ครูผูสอนขาดความรูและทักษะในการจัดหาอุปกรณ สื่อการสอน
ยังมีจํากัด ขาดเอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสําหรับใหครูคนควาเพิม่เติม  
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    11.3 ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานการประชุม อบรม สัมมนา 
การศึกษา ดูงาน การวิจัย การผลิตสื่อ โสตทัศนูปกรณ การทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
แบบเรียนที่ใชในการเรียนการสอน และการจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  

    11.4 ดานการจัดการหลักสตูร โรงเรียนไมไดวางแผนการจัดหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ไว
อยางชัดเจน ขาดการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน  

 สภาพปญหาของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่กลาวมา นับวาเปนปญหาอุปสรรคสําคัญใน
การ 
เสริมสรางพฤติกรรมในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนของชาติ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาว จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนืของประเทศไทยในอนาคต 
การพัฒนาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางพฤติกรรมที่สงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน จึงเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังน้ัน ในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และบทบัญญัตใินพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 จึงไดใหความสําคัญกับการพฒันา
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศกึษา และการศกึษาตามอธัยาศัย ดังจะเห็น
ไดจากการกําหนดกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 7 วา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตอง เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลกัวา ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และ
ถือวาผูเรยีนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคญัทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องความรู ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรูความเขาใจ และประสบการณเร่ืองการจัดการ การบาํรงุรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยัง่ยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2542 : 
12 – 13) เพือ่ใหการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา เปนไปตามความมุงหมายและหลักการ ตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติดังกลาว ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรในขอ 8 ไววา ใหผูเรียนมีจติสํานกึ ในการ
อนุรักษ ภาษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาสอดแทรกไวในสาระการ
เรียนรูกลุมตาง  ๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุมสุขศึกษาและ
พลศึกษา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2544 : 5)  
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 ในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับแนวการจัด
การศึกษา ตามบทบญัญตัิในพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และบรรลตุามจดุหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ใหทันความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมี
การศึกษาถึง “อนาคตภาพ” (Scenario) ของหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา เนือ่งจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึน้อยางรวดเรว็ในปจจบุัน การเปลีย่นแปลงดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ เชน แนวคิดในการจัด
การศึกษาของประเทศ ความรวดเรว็ในการติดตอสือ่สารของโลกยคุโลกาภวิตัน ความเจริญกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี ทรรศนะตอการจัดหลักสตูรของนกัการศึกษา การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง นิเวศวิทยา นโยบายดานสิง่แวดลอมศกึษาของประเทศ สภาพปญหาสิ่งแวดลอม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ และพลังงานที่เกิดขึ้นในปจจบุัน สถานภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนสภาพปญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้จากการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาที่ผานมา 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนปจจยัสําคญัที่สงผลตอการพฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ดังนั้น การศึกษาถึงอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหไดภาพอนาคตหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษาที่มีความชัดเจน เหมาะสม และมีความเปนไปไดภายใตบริบทของสังคมไทย ท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต สําหรับนาํไปใชเปนแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพในการปลกูฝงเยาวชนของชาต ิใหมีความรู คานิยม ความตระหนกั 
เจตคต ิ ในการอนรุักษสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิ และพลังงาน รวมท้ังมีทกัษะในการระบปุญหาและ
ทางเลอืกในการแกไขปญหา และพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวม รับผดิชอบ ปกปอง รักษา และแกไขสภาพ
ปญหาสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิ และพลังงานที่เกิดขึ้นใหบรรเทาลง เพือ่พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชวีติใหมีความสมดุลและยั่งยนืตลอดไป  

การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรในปจจุบนั ผูวจิัยสวนใหญจะใชเทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิคการ
วิจยัแบบ EFR , EDFR แตเพียงวิธเีดียวในการศึกษาคนควาอนาคตภาพหลักสตูร การใชเทคนิคการวิจัยวิธี
ใดวิธีหนึ่งในการศึกษาเชิงอนาคต อาจจะเปนประโยชนตอการศกึษาคนควาและในขณะเดยีวกัน ก็อาจจะมี
ขอบกพรอง (Technology Futures. 2002 : online) เชน การศึกษาเชิงอนาคตดวยเทคนิคเดลฟาย 
เหตกุารณท่ีทาํนายอาจจะมีปฏิสัมพันธระหวางกนั การสรุปฉนัทามต ิ (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญที่
ไดวาเปนจริงจึงอาจจะไมถกูตอง  (McLean. 1976 : 346) ในขณะเดยีวกันเหตกุารณท่ีทํานาย อาจจะมีผล 
ปฏิสัมพันธระหวางกนั การใชเทคนคิการสรางวงลออนาคต เพือ่กําหนดผลสบืเนือ่งของแนวโนมเหตุการณ
ท่ีไดจากขั้นตอนเดลฟาย และการวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณที่ทํานาย จะชวยใน
การปรับปรุงความถูกตองของเทคนิคเดลฟาย และกอใหเกิดอนาคตภาพทีเ่ปนไปได (Enzer. 1983 : 74 ; 
citing Gordon and Hayward.1968) ซึ่งสอดคลองกับ Technology Futures (2002 : online) ท่ีวาผลของ
การศึกษาเชิงอนาคตจะมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น จากการใชเทคนิคการวิจัยที่หลากหลายมากกวาจะใช
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เทคนิคการวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังการศึกษาของอุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ (2545) ในเร่ืองอนาคตภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืนในทศวรรษหนา และการศึกษาของมาลินี อุทธิเสน (2540) 
ในเรื่องอนาคตภาพในการพฒันาคุณภาพประชากรในจังหวัดศรษีะเกษ ที่ไดใชเทคนิคการวิจัยหลายวธิี
รวมกันในการศึกษาอนาคตภาพ เพื่อใหไดภาพอนาคตของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีเ่หมาะสมและนําไปปฏิบัติไดจริง ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคการวจิัยอนาคต ซึ่งประกอบดวย
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การสรางวงลออนาคต (Futures 
Wheel) การวิเคราะหผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง (Cross – Impact Analysis) และ
เทคนิคการเขยีนอนาคตภาพ (Scenario Writing) มาประยุกตรวมกันในการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา เนื่องจากกระบวนการศกึษาเชิงอนาคต (The Futuring Process) เปนกระบวนการหลาย
ขั้นตอน เพื่อประมวลแนวทางในอนาคต โดยนําเทคนิคการทาํนายหลายๆเทคนิค ไดแก เทคนิคการ
ระดมสมอง (Brain – storming) การใชเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) การสรางวงลออนาคต การ
วิเคราะหผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง และการสรางอนาคตภาพ (Scenario 
Development) เพื่อนํามาใชรวมกัน ขอดีของกระบวนการนี้คือ มีความยืดหยุน และครอบคลุมเน้ือหาสาระ 
ไดอยางกวางขวางไมมีขอบเขตจํากัด นอกจากน้ันยังอาจใชกระบวนการนี้ประมวลความเปนไปไดใน
อนาคต ไดแนวทางหลากหลาย ทํานายไปถึงผลที่ตามมา และอาจกําหนดธรรมชาติ และระดับของการ
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของคุณลักษณะ หรือมโนทัศนใดๆที่ศึกษาวิจัยได ทําใหสามารถศึกษาไดจาก
เหตุการณจํานวนมาก และครอบคลุมหลายๆมิติของปญหาในการวิจัย (อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท. 
2537 : 64) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮดินเจอร และเซนทเนอร (Heydinger and Zentner. 1983 : 
63) ที่เสนอใหนําระเบยีบวธิีวจิัยเชิงปริมาณ (ตัวเลข) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (การตัดสินใจ
ของมนุษย) มาใชรวมกันเม่ือตองการศึกษาในเรื่องอนาคตภาพ  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง พ.ศ. 2547 – 2557) โดยครอบคลุมประเด็น
ตางๆดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสราง
ของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนบัสนุนการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล โดยใชเทคนิคการวิจยัอนาคตดังกลาว ผลจากการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ตอ   ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรที่มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา นักการศึกษา 
และผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดใชเปนแนวทางใน
การกําหนดแนวนโยบาย การวางแผนงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับความ
เปนไปได ภายใตบริบทของสังคมไทย เพื่อบรรลุเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ในการเสริมสรางเยาวชน
ของชาติ ใหมีความรู ความเขาใจ ในดานสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนัก คานิยม เจตคต ิและทักษะในการ
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ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และพลงังาน ท่ีเกิดขึ้นใหบรรเทาลง และพรอมที่
จะรวมมือกันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานของประเทศ ใหมีความ
สมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development) ตลอดไป   
 
ปญหาการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดคําถามการวิจัย ไวดังตอไปนี ้ 
 อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะสิบปขางหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ควรเปนอยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะ
ของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนบัสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลจากการศึกษาอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 - 2557) ทาํใหไดภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงเปนแนวทางในการกาํหนดนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา ซ่ึงเปนการวางแผนจัดทาํ
หลักสตูรเชิงรกุ และเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังตอไปน้ี  
 1. ศึกษาภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตั้งแตระดับชวงชั้นที่ 1 ถึงระดับชวงชั้นที ่ 4 เนื่องจากภาพอนาคต
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หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และ
เปนไปไดในทกุระดับชวงชั้น จะเปนแนวทางสําคัญในการนําไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธภิาพในการปลูกฝงเยาวชนของชาต ิ ซึ่งเปนความหวังของสังคมไทยและของ
โลก ที่จะตองมีหนาที่ในการปกปอง ดูแล รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต ใหมีความรู จิตสาํนึก 
เจตคติ คานิยม ทักษะ และมีสวนรวมในการสงเสริม อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2. ระเบียบวธิวีิจยัที่ใชในการศึกษาอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ประกอบดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
การสรางวงลออนาคต ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง และการเขียนอนาคตภาพ 
เนื่องจากเปนเทคนิคการวิจยัท่ีมีความยืดหยุน สามารถคาดการณไปถึงผลที่ตามมา และระดับการ
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันของคุณลักษณะหรือมโนทัศนท่ีศึกษา ครอบคลุมมิติของปญหาการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกนั ในคําศพัทท่ีสําคัญของการวจิยั ผูวจิัยไดกําหนดนยิามศพัทเฉพาะ 
ไวดังตอไปนี ้ 
  
 1. สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศกึษาทีจ่ัดขึ้น เพือ่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจในเรือ่งสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมที่มนษุยสรางขึน้ ความสัมพนัธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม การอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม และสภาพปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จนเกิด
ความรูสึกเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอม มีคานิยม เจตคต ิ และ
แรงจูงใจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการปองกนั และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีสภาพที่ดีขึ้น รวมทัง้มีทักษะ
ในการระบุปญหา และการตดัสินใจหาทางเลือกในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนรวมมือกัน
รับผิดชอบในการปกปอง และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นใหบรรเทาลง ท้ังในระดับบุคคล กลุม และ
สังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป 

 
 2. หลักสูตรส่ิงแวดลอมศกึษา หมายถึง แผนการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาที่เปนเอกสารหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดวยปรัชญาของหลักสตูร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสตูร รูปแบบและ
โครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการ
เรียนรู และการวัดและประเมนิผล  
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 3. อนาคตภาพ (Scenario) หมายถึง ภาพอนาคตของเรื่องราวหรือเหตุการณ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิง่แวดลอมศึกษา  

 
 4. อนาคตภาพหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง ภาพอนาคตหลกัสตูรสิง่แวดลอมศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร 
รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่
สนับสนุนการเรียนรู การวัดและประเมินผล ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และบคุลากรที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา  

 
 5. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จนถงึระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 และ
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง 

 
 6. ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนือ่ง หมายถึง ผลกระทบภาคตัดระหวาง
แนวโนมเหตุการณ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังาน เสื่อมโทรมลง ทั้ง
ปริมาณและคณุภาพ 2) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพฒันาท่ียั่งยืน 
3) หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดลอม และพลังงาน เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 4) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวม 
ในการจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาของสถานศึกษามากขึน้ 5) ผูเรียน มีความรู ความตระหนกั เจตคต ิ
ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และพลังงาน 
อยางยั่งยืน ของแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในครัง้นี้ ผูวจิัยได
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปน้ี 
 1. แนวคิดเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา 

1.1 ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
1.2 ความจําเปนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
1.3 นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา        
1.4 เปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา       
1.5 จุดหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา        
1.6 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา        

 2. สถานการณปจจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  2.1 นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
  2.2 วัฒนธรรมกับการอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
  2.3 แนวโนมดานเศรษฐกจิ  
  2.4 แนวโนมดานสังคม 
  2.5 แนวโนมดานการเมือง การปกครอง 
  2.6 แนวโนมดานการศึกษา 
  2.7 แนวโนมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพือ่สิ่งแวดลอม 
  2.8 แนวโนมดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 3. สถานการณสิ่งแวดลอม  
  3.1 สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
  3.2 สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  
 4. สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษาในประเทศไทย 
  4.1 สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
  4.2 สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน 
  4.3 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานตางๆ  

5. หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา 
 5.1 แนวคิดหลักสูตร  
 5.2 ความหมายของหลักสตูร 
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 5.3 องคประกอบของหลักสตูร  
 5.4 หลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา  
  5.4.1 ความหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  5.4.2 ความสาํคัญของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  5.4.3 จุดมุงหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  5.4.4 โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา   

   5.4.5 เน้ือหาสิ่งแวดลอมศกึษา       
   5.4.6 กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
   5.4.7 กิจกรรมเสริมหลักสตูร       
   5.4.8 สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา     
   5.4.9 การวัดและประเมินผล       
   5.4.10 หลักการกําหนดโครงสรางหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา   
   5.4.11 รูปแบบการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา    
   5.4.12 หลักการวางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา    
   5.4.13 การจดัรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา    
   5.4.14 โมเดลของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา     
   5.4.15 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533)    
   5.4.16 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
   5.4.17 สิ่งแวดลอมศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 
   5.4.18 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  
 6. การวิจัยอนาคต 
  6.1 ความหมายของการวจิยัอนาคต 
  6.2 ความเชือ่พื้นฐานของนกัอนาคตนิยม 
  6.3 จุดมุงหมายของการวจิยัอนาคต 
  6.4 หลักการอนาคตปริทัศน 
  6.5 ลักษณะของการวจิัยอนาคต 
  6.6 ความสําคญัของการศึกษาอนาคต 
  6.7 ประโยชนของการศึกษาอนาคต 
  6.8 วิธีการทํานายอนาคต 
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  6.9 เทคนิคการวิจยัแบบ EFR 
  6.10 เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
  6.11 วงลออนาคต 
  6.12 ผลปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ 
  6.13 อนาคตภาพ (Scenario Technique) 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  7.1 งานวิจยัอนาคตภาพในตางประเทศ 
  7.2 งานวิจยัอนาคตภาพในประเทศไทย 
 
1. สิ่งแวดลอมศกึษา 
 สิ่งแวดลอมศึกษา เกิดจากแนวคิดที่จะนําการศึกษามาแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชน ใหเกิดความรูความเขาใจในความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ใน
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธทีเ่กี่ยวของกันระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม มีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม  
มีสวนรวมในการปรับปรุงและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  

 ปจจบุัน ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงความหมาย เปาหมาย จุดหมาย หลักการ มโน
ทัศน ของสิ่งแวดลอมศึกษาไว ดังตอไปน้ี  
 1.1 ความหมายของสิง่แวดลอมศึกษา 
 IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)   
(ศิรพิร หงสพนัธุ. 2542 : 22 ; อางอิงจาก Webb. 1980 : 10) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไววา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการ ที่ทําใหเกิดคานิยมและใหรูถึงแนวความคิดหลัก (concept) 
เพื่อพัฒนาทักษะ และเจตคติที่จาํเปนที่จะทําใหเกดิความเขาใจ และซาบซ้ึงถึงความสัมพนัธระหวาง
มนุษยกับวฒันธรรม และสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพ 

 ผลจากการประชุมที่ทบิลิซ ิ (Tbilisi Conference. 1977) ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอม
ศึกษาวา เปนสวนบูรณาการของการศึกษา ซึ่งเปนการเนนปญหาและสหวิทยาการ มีเปาหมายในการ
สรางคานิยม สงเสริมความเปนอยูที่ดีโดยสวนรวม และสํานึกตอสิง่แวดลอม ซึ่งควรใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการแสดงออก และควรเปนแนวทางสําหรับการสรางความสํานึก ท้ังในปจจบุันและอนาคต (UNESCO. 1978 : 
21)  

 ฟน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. 2541 : 6 – 7 ; อางอิงจาก Fien. 1988 : 10) ไดให
ความหมายวา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ การเรียนรูดวยการศึกษาแบบสหวิทยาการรวม ซ่ึงจะชวยให
บุคคลแตละคน หรือกลุมบคุคล เกิดความเขาใจในสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสูงสุดเพือ่พฒันา เจตคติ
ในการระวังรักษา และความผูกพันหวงใย อันจะชวยเสริมสรางความปราถนาที่จะปฏิบัตติน อยางมีความ
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รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น สิ่งแวดลอมศึกษา จึงไมไดเกี่ยวของเฉพาะเร่ืองของความรูเทานั้น แตยัง
รวมถึงความรูสึก เจตคต ิทกัษะ และการปฏิบัติทางสังคมเขาไปดวย  

 สแตปป และคอกซ. (Stap and Cox. 1979 : 764) ไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ  
ขบวนการมุงพฒันาประชากรโลก ใหมีความเขาใจตอสิง่แวดลอมและปญหาที่เกิดขึน้ ซ่ึงไดแก ความรอบรู 
ทัศนคติ แรงจูงใจ การยอมรับและทักษะ เพื่อจะไดนําไปแกไขปญหาตอตนเองและสวนรวม รวมทั้ง
แนวทางการปองกันปญหาใหมๆท่ีจะเกิดขึ้น 

 กรีนนอล (1980 : 7) อรรถพล อนันตวรสกุล (2544 : 53) วินัย วีระวฒันานนท (2539 : 15) 
กรมวิชาการ (ศิริพร หงสพันธุ. 2542 : 22 ; อางอิงจาก กรมวิชาการ. 2542 : 1) กนก จันทรทอง 
(2541 : 66) เกษม จันทรแกว (2536 : 71) เต็มดวง รัตนทัศนีย (2539 : 176) อินทิรา ชัยรัตน (2543 : 11) 
สุพรรณ ี มีเทศน (บุญลอม นามบุตร. 2543 : 16 ; อางอิงจาก สุพรรณี มีเทศน. 2539) ศิริพร หงสพันธุ (2542 : 
23) ไดใหความหมายที่สอดคลองกนัวา สิ่งแวดลอมศกึษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น 
เพือ่มุงพฒันาผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น รวมท้ังความสัมพันธระหวางมนษุยกบัสิ่งแวดลอม จนเกิดความตระหนัก คานิยม เจตคติในการ
ระวังรักษา หวงใยส่ิงแวดลอม มีทักษะในการตัดสนิใจทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนมสีวนรวมในการอนุรักษ 
ปองกนั และแกไขปญหาสิง่แวดลอม ท้ังสวนบุคคลและสวนรวม เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติ และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2544 : 5) ไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ 
กระบวนการทีทํ่าใหเห็นคุณคา เกิดความตระหนกั และเขาใจถึงการอยูรวมกันของสิง่แวดลอมทางธรรมชาติ 
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง ดวยการใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคต ิ ทกัษะ การรูจกัตัดสินใจ 
เพือ่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคต ิและพฤติกรรม เพื่อทีจ่ะปกปองและแกไขสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ตลอดจน
สรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพื่อสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม 
 จากความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง
กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาต ิ      สิ่งแวดลอมท่ีมนษุยสรางขึ้น ความสัมพันธระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม การอนุรักษและ
พฒันาสิ่งแวดลอม และสภาพปญหาสิง่แวดลอมท่ีเกดิขึ้น จนเกิดความรูสกึเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม 
ตระหนกัและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอม มีคานิยม เจตคต ิ และแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน 
และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีสภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการระบุปญหา และการตดัสินใจหา
ทางเลือกในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนรวมมือกันรับผิดชอบในการปกปอง และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหบรรเทาลง ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป  การจัดการศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม นอกจากจะจัดการศึกษาตาม
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แนวคิดของสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาวแลว ในปจจบุันยังมีการจัดการศึกษาในอีกแนวคิดหน่ึงที่เรียกวา 
การศึกษาสิ่งแวดลอม (Environmental Study) ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายไวดังตอไปน้ี  
 นีลและปาลมเมอร (Neal and Palmer. 1990 : 9) ไดใหความหมายวา การศึกษาสิ่งแวดลอม 
หมายถึง การเรียนรูซึ่งเกีย่วของกับการพฒันาทักษะที่เฉพาะเจาะจง รวมท้ังทกัษะพื้นฐานของการอานออก 
เขียนได และในดานการคิดคํานวณ       

 วินัย วีระวฒันานนท และบานชื่น สีพันผอง (2537 : คํานํา) ไดใหความหมายวา การศึกษา   
สิ่งแวดลอม หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนเฉพาะเนือ้หาสาระเรือ่งสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ควรคาในการเรยีนรู  
อันจะเปนพืน้ฐานความรูทีส่ําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การศึกษาในเรื่องสิ่งแวดลอมกับการ
พฒันา นิเวศวิทยา ประชากรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิดิน ปาไม สัตว พืช อาหาร น้ํา อากาศ 
แร พลังงาน สารพษิ มลภาวะ เปนตน  
 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (International Environmental Education 
Programme) (UNESCO – UNEP. 1983  : 14) ไดใหความหมายวา การศึกษาสิ่งแวดลอม หมายถึง 
โปรแกรมและรายวชิาในระดับมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั (หลังระดับมัธยมศึกษา) ท่ีเกีย่วของกับเรือ่งราว
หรือปญหา  สิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของสหวิทยาการ ใชรายวชิาจากวทิยาศาสตรธรรมชาต ิวิทยาศาสตรสังคม 
วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลย ีอักษรศาสตร และประวตัิศาสตร ใหเปนประโยชนตอการฝกหัดผูเรียน 
โดยการปรับใหมีความเหมาะสมกับวธิีการทั่วไป     

 สรุป การศึกษาสิ่งแวดลอม หมายถึง การศึกษาท่ีมุงเนนเนือ้หาสาระเรื่องสิง่แวดลอม หรือปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ เชน การศกึษาในเรือ่งสิง่แวดลอมกับการพฒันา นิเวศวทิยา ประชากรกบัสิง่แวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน ปาไม สัตว พืช อาหาร น้ํา อากาศ แร พลังงาน สารพิษ มลภาวะ เปนตน 
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอม หรือปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น อันจะเปนพื้น
ฐานความรูที่สาํคัญในการดํารงชวีิตของมนษุย  
 จากการเปรยีบเทียบความหมายของการศกึษาสิ่งแวดลอมดังกลาว กับความหมายของสิ่งแวดลอม
ศึกษา พบวา มีความแตกตางกัน ในประเด็นตอไปนี ้ 
 การศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาที่มุงเนนเน้ือหาสาระเรื่องสิ่งแวดลอม หรือปญหาสิ่งแวดลอมที่
สําคัญ เพือ่ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอม หรือปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อันจะเปน
พื้นฐานความรูที่สําคญัในการดํารงชีวติของมนุษย สวนสิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการทางการศึกษา
ท่ีจัดขึ้น เพือ่มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมท่ีมนุษย
สรางขึ้น ความสัมพันธระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม การอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม และสภาพปญหา   
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จนเกิดความรูสึกเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอม 
มีคานิยม เจตคต ิและแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีสภาพ
ท่ีดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการระบุปญหา และการตัดสินใจหาทางเลอืกในการแกไขปญหาไดอยาง
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เหมาะสม ตลอดจนรวมมือกันรับผิดชอบในการปกปอง และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหบรรเทาลง 
ท้ังในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป  
 1.2 ความจาํเปนของส่ิงแวดลอมศึกษา 
 องคการสหประชาชาติ (เกษม จันทรแกว และประพันธ โกยสมบูรณ. 2525 : 15 – 17 ; 
อางอิงจาก UNESCO. 1982) ไดกลาวถึงความเปนมา และความจาํเปนในการศึกษาสิง่แวดลอมไว
หลายๆประเด็น ที่สําคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานโลกไดรอยหรอ และเกิดปญหาอยางมาก จน
เปนเรื่องที่นาเปนหวง เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว จําเปนตองใชทรัพยากรมากขึ้นไปดวย 
ยิ่งในภาวะสังคมที่มีการแกงแยงกันมากแลว การแกงแยงทรัพยากรเพือ่ตนเองจะมีมากขึ้น ดวยเหตผุล
ดังกลาว จึงเปนสิ่งที่หลีกเลีย่งไมได ท่ีอาจมีการใชทรัพยากรอยางขาดหลักการ ไมระมัดระวัง และอาจมี
ผลทําใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตได และอาจมีมลพษิเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร มี
ผลกระทบตอทรัพยากรที่เหลืออยู อาจสญูพันธุไปได อยางไรก็ตามจากการศึกษาถึงสถานภาพสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไปของประเทศไทย และจากเอกสารทั่วโลก อาจสรุปถึงความจําเปนของสิ่งแวดลอมศึกษาได ดังนี้  
 1. ความจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย ใหอยูดีกินดีขึน้กวาที่เปนอยู 
สิ่งแวดลอมศึกษานาจะเปนสวนหนึ่งทีจ่ะทาํใหคุณภาพประชากรไทยดขีึ้น และเปนแนวทางทีจ่ะเสริมสราง
ใหทัศนคติในการใชทรพัยากรไดถูกตอง คุณภาพชวีติก็คงจะดตีามมาดวย 

 2. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนหลักการที่จะชวยเสริมสรางความเขาใจของประชากร ตอปญหา
สิ่งแวดลอม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนอยางด ี ท้ังนี้หลักการหรือแนวทางใหการศึกษาสิ่งแวดลอม
ศึกษาน้ัน จะตองสอดคลองกับสภาพทัว่ไปและสภาพสิ่งแวดลอมนัน้ๆ  

 3. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนแนวทางที่จะใหผูเรียน สามารถมีความเขาใจในการเสริมสราง
แนวความคิดที่จะปองกันสิ่งแวดลอม มิใหเกิดมลพษิสิ่งแวดลอมขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 4. สิ่งแวดลอมศึกษา มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มทักษะใหแกผูเรียน ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
ท้ังโดยการแกไขปญหาเพือ่ตนเองและเพือ่สวนรวม 

 5. สิ่งแวดลอมศึกษา จะชวยเสริมสรางสมรรถภาพของประชากร ในการประเมินแผนตางๆ เพือ่การ
พฒันาในแงสงัคม การเมอืง วัฒนธรรม และการศึกษา 

 6. สิ่งแวดลอมศึกษา สามารถทําใหประชาชนรวมทําการตัดสินใจบางอยางเกีย่วกบัสิง่แวดลอม เพือ่
ชุมชนและเพือ่ตนเองไดอยางดีและถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 7. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการใหความรูที่ทําใหเกิดความรู ความสัมพันธตอกันและกันของ
เศรษฐศาสตร การเมือง และนิเวศวิทยา ดียิ่งขึ้น ทําใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลดีขึ้น  
 จากความจําเปนของสิ่งแวดลอมศึกษาดงักลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษามีความจําเปนตอ
การปรับปรุงคณุภาพชวีิตของมวลมนุษย ชวยเสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอม 
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางแนวความคิดทีจ่ะปองกันสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกไขปญหา
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สิ่งแวดลอม และการตดัสินใจเกีย่วกับสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน เพื่อใหการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 
 
 1.3 นโยบายดานสิง่แวดลอมศึกษา 

 นโยบายดานสิง่แวดลอมศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไดมีการกําหนดไวในแผนงานตางๆ ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี  
  1.3.1 นโยบายสิง่แวดลอมศึกษาของกรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม 
กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

  แผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา (ระดับประเทศ) พ.ศ. 2540 – 2544 ได
กําหนดแนวนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. 2540 : 5 – 14)  

  1. นโยบายดานการบรหิารและการจัดการเก่ียวกบัสิ่งแวดลอมศึกษา 
  สงเสริมและสนบัสนนุใหมีการบริหารและจดัการศึกษา เพือ่สรางความตระหนกัและการมีสวน
รวมในการพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. นโยบายการสรางเครือขายขอมูลสิง่แวดลอมเพือ่การศึกษา 
  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายขอมูลสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน และในระดบัประเทศ
ท่ีเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ขอมูลสิ่งแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในชุมชนตางๆ  
  3. นโยบายการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
  สงเสริมใหมีการศึกษาและสนับสนุน ใหมีการฝกอบรมบคุลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งกอน
ประจําการและขณะประจําการ (Preservice training and inservice training) แกกลุมเปาหมายในการ
ฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  4. นโยบายการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน และการจัดกจิกรรม
ท่ีเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมศึกษา 
  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพฒันาการเรียนการสอน และการจัดกจิกรรมเกี่ยวกบั
สิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหเนนที่กระบวนการเรียนรูที่มุงสรางจิตสํานึก และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใน
การใชและการบริโภคสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ
  5. นโยบายการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาดวยการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  สงเสริมและสนับสนุนใหจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดวยการจัด
หลักสตูรทีเ่ก่ียวกับสิง่แวดลอมแบงเปนวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ และดวยการบูรณาการเขาไปในเนือ้หาวิชา
อื่นๆ ที่มีอยูแลวในหลักสตูรระดับตางๆของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และสงเสริมการใชเทคโนโลยทีี่
ทันสมยั เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  



 20

  6. นโยบายการสงเสรมิบทบาทของสือ่มวลชน หรือองคกรเอกชนในการจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศกึษา 
  สงเสริมและสนับสนุนใหสื่อมวลชนหรือองคกรเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและ 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  7. นโยบายการพฒันาสภาพแวดลอมทางกายภาพของสถานทีแ่ละชมุชน 
  สงเสรมิและสนับสนุน ใหสถานศกึษาหรือชุมชน พฒันาสภาพแวดลอมใหมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย สะอาด รมร่ืน โดยมีการจัดสภาพแวดลอมใหเปนธรรมชาตใิหมากที่สุด 
  8. นโยบายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิง่แวดลอมศึกษา 
  สงเสรมิและสนับสนุนการศกึษาวจิยัเกีย่วกับสิ่งแวดลอมศึกษา เชน การบริหารจดัการ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการขอมูลและสื่อการ
เรียนการสอน เปนตน 
  9. นโยบายความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมศึกษา 
  สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิความรวมมือดานสิ่งแวดลอมศึกษา กับนานาประเทศในระดบั
ทวภิาค ี (Bilateral) และพหภุาค ี (Multilateral) กับประเทศในภูมิภาคตางๆของโลก และกบัองคกรระหวาง
ประเทศ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

  1.3.2 นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดทิศทางและนโยบายสิ่งแวดลอมศกึษา โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ (ธนาลัย สุขพัฒนธี. 2535 : 63 – 68) 
  1. จัดการศึกษาใหเยาวชนและประชาชน ไดเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอมพืน้ฐานที่สาํคัญของ
ประเทศและของโลก เนนสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิน่ และของแตละกลุมบุคคล 
ใหตระหนักในความสําคัญ ปฏิสัมพันธซ่ึงมีผลตอการพฒันาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม ใหมีความรู
ความเขาใจและมีจติสํานึกทีจ่ะตองรบัผิดชอบรวมกันในการอนุรักษ การเสริมสราง การนําไปใชอยาง
คุมคา และการพฒันาสิ่งแวดลอม 
    1.1 พฒันาหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังประชาชนโดยทัว่ไปใหไดเรียนรูสิ่งแวดลอมใกลตวั ไปสู
สิ่งแวดลอมของครอบครวั ชุมชน ประเทศชาต ิ และโลก ตามลําดับ ทั้งในรูปแบบเปนวชิาเฉพาะ และ
รูปแบบบูรณาการกับวชิาตางๆตามความเหมาะสม ใหมีความตอเนือ่งสอดคลองประสานสัมพันธ และ
เหมาะสมตามระดับและวัยของผูเรียน และสภาพของแตละทองถิ่น 
    1.2 พฒันารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม
ศึกษา เนนกระบวนการใหมีประสบการณตรง และการแกปญหาใหผูเรียนตระหนักในปญหา และความ
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ตองการ รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห กําหนดทางเลือกและการตัดสินใจในการดําเนินการอยาง
เหมาะสม และเกิดคุณคาตอสิ่งแวดลอมและตอการดํารงชีวติ 
    1.3 จัดทําและพฒันาสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ  
ในการทํางาน ไปใชใหเหมาะสมสอดคลองทันตอเหตุการณ ปญหาและความตองการในปจจุบัน และเกือ้กูล
กับรูปแบบวธิกีารเรียนการสอน และการจดักิจกรรมการศึกษา โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา
ท่ีเหมาะสม 
    1.4 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู อาจารย เจาหนาที่ของโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรหลักของทองถิ่นและ
ประชาชน  ท่ัวไป ใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ รวมมือกันจัดสิ่งแวดลอมศกึษาและรวมมือ
กันดําเนินการเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม 
  2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัย ศึกษา คนควาการจัดระบบขอมูล ขอสนเทศ การวิเคราะห 
และการติดตามปญหาการสราง และพฒันาบคุลากรทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเฉพาะการนําเอา
ความรูความสามารถและประสบการณของผูเชี่ยวชาญทีเ่กีย่วกับสิง่แวดลอมตางๆ รวมทั้งนโยบายและวิธีการ
ขององคกรตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มาเพื่อพฒันาสิ่งแวดลอมศึกษา และการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ใหประสานสัมพันธและเกื้อกูลกันทั้งระบบงานภายในประเทศและรวมมือกบันานาประเทศ      
  3. สงเสริมใหมีการจดักจิกรรมเพือ่อนุรักษการเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่สูญเสียไปแลว การ
แกปญหาและการพฒันาสิ่งแวดลอม ในสวนที่เปนงานของกระทรวงศึกษาธิการเอง และในสวนที่เปนการ
รวมมือกบัองคกร หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทัว่ไป 
  4. จัดใหมีแผนปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชัดเจนสืบ
ตอเนื่องอยางถาวร โดยกําหนดใหมีวตัถปุระสงค เปาหมาย โครงสรางการบรหิารงาน การประสานงาน 
การรวมมือกันทั้งภายใน และกับองคกรทัง้ภาครัฐและเอกชนภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรใน
การดําเนินการ มาตรการ โครงการ และกิจกรรมตางๆ การนําเอานวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา เขามาดําเนินการใหเขาถึงเยาวชนและประชาชน และเจาะลึกถึงกลุมเปาหมายบุคคลทีก่ําลังเปน
ปญหา หรือตวัแปรท่ีสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การกําหนดเรงรัดการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ใหมีผลถึง
บุคคลที่มีอิทธพิลตอปรากฏการณตางๆในปจจบุันและระยะยาว ใหมีผลตอเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป 
รวมท้ังการติดตามการนิเทศ การยกยองเชิดชูเกียรต ิ ผลงานดีเดน การสรางขวัญกําลังใจในการ
ดําเนินงาน การประเมินผลการรายงาน และการประชาสัมพันธ เพือ่พัฒนางานสิง่แวดลอมของกระทรวง
ศึกษา 
  1.3.3 แผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา (พ.ศ. 2535 – 2539)  
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  จากทศิทางและนโยบาย คณะทํางานโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา ไดมีการกําหนดเปนแผน
แมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมีการกําหนด เปาหมาย ยุทธศาสตร ไวดังนี้ 
  เปาหมายในแผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา ระบไุววา เม่ือถึงป พ.ศ. 2539 นักเรียน
ทุกคนและประชาชนรอยละ 60 เกิดความตระหนกัในอันที่จะอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม อีก
ท้ังรวมมือกนัแกไขปญหาสิง่แวดลอม โดยวิธีการที่ถกูตองและดวยความภาคภมิูใจ เพือ่กอใหเกิดการ
พฒันาอนัถาวรภาพ  
  เพือ่ใหบรรลเุปาหมายดังกลาว ไดมีการวางยุทธศาสตรไว 4 ประการ คอื 
  1. เลือกปญหาที่วิกฤตที่สุดดานสิ่งแวดลอมในประเทศ มาเปนเนื้อหาในการสอนและรณรงค 
  2. บูรณาการสิง่แวดลอมศึกษา เขาไปในหลกัสูตรท่ีมีอยูทกุชั้น ทุกระดับ ทั้งในระบบ และนอก
ระบบ 
  3. เนนกระบวนการแกปญหา โดยเริ่มจากปญหาที่ใกลตวัไปสูปญหาทีไ่กลตวั 
  4. มุงแกนิสัยในการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
  ยุทธศาสตร/กลวิธ ี
  1. นําปญหาสิ่งแวดลอมที่เกดิขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียน
การสอน และรณรงคโดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธ และผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละปญหา 
  2. พฒันาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ 
เพื่อใหการศึกษามีสวนชวยในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ใชศักยภาพของผูเรียนและประชาชนในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการอนุรักษและพฒันา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปะ วัฒนธรรม  
  4. พฒันาบุคลากรทางสิ่งแวดลอมศึกษา ท้ังในระดับการบริหารและปฏิบตัิการ 
  5. เนนกระบวนการแกปญหา โดยเริ่มจากปญหาที่ใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัว โดยเนนบทบาทของ
ผูเรียน 
  6. ปลูกฝงลกัษณะนิสยั จติสํานึก และการปฏิบัตงิานสิง่แวดลอมของผูเรียน ประชาชนทัว่ไป 
  7. ประชาสมัพนัธและรวมมือระหวางสถานศึกษากบัหนวยงานอื่นๆทั้งของรฐัและเอกชน 
  1.3.4 นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสงัคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี 
  1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525 – 2529 ไดกําหนดสาระ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ (วินัย วีระวฒันานนท และบานชื่น สีพนัผอง. 2539 : 19) 
   1.1 ใหมีการพฒันาหลักสตูรการศึกษาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ 
   1.2 ใหมีการผลิตบุคลากรดานสิ่งแวดลอมในระดับอุดมศกึษา 
   1.3 ใหมีการจดัสิ่งแวดลอมศกึษาในลักษณะผสมผสานในหลายสาขาวิชา 
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   1.4 ใหมีการปรับปรุงหลักสตูรและวธิีสอน 
   1.5 ใหมีการศกึษาดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนทั่วไป 
   1.6 ใหมีการจดัหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นแก ผูปฏิบัติงานพฒันาสิ่งแวดลอมท้ังใน
ภาครัฐบาลและเอกชน 
  2. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2535 – 2539 ไดกําหนดสาระ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ (วินัย วีระวฒันานนท และบานชื่น สีพนัผอง. 2539 : 20) 
  เพือ่ปรับปรุงการบริหาร การใช และบูรณะทรพัยากรธรรมชาต ิ ที่เนนการแกปญหา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ธุรกิจเอกชน องคกรพฒันาเอกชน ตลอดจนองคกรของรฐั ท้ังในสวนกลางและสวนทองถ่ิน สามารถเขามามี
สวนรวมในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางกวางขวางยิ่งขึน้ และจัดการศึกษาใหแก
เยาวชนใหมีจติสํานกึ 
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในหลักสตูรการศึกษาตอไป 
  3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544 ไดกําหนดสาระ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ (วินัย วีระวฒันานนท และบานชื่น สีพนัผอง. 2539 : 20)  
  รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชน ให
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความรวมมือ
ในการปองกัน ติดตาม เฝาระวัง และแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพือ่การพฒันาที่
ยั่งยืนและคุณภาพชวีติท่ีดีขึน้  

  4. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ไดกําหนดสาระ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ. 2544 : 66)  

  สรางจติสํานึกใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม เพือ่พัฒนา
คุณภาพชวีิต โดยสรางความรู ความเขาใจในเรือ่งสิง่แวดลอม โดยสอดแทรกเร่ืองสิง่แวดลอมศึกษา ไวใน
หลักสูตรการศึกษาทกุระดบัและทุกระบบ เพือ่ปลกูฝงทัศนคติและคานิยมท่ีถกูตอง ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมทั้งสรางพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
สรางความตระหนักถึงสิทธิหนาที่ในการมสีวนรวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  1.3.5 แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2542 – 2549  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542 – 2549  ไดกําหนดสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
ดังนี้  (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ. 2542 : 56) 
  1. ดานการศกึษาและประชาสมัพันธ  
   1.1. พฒันาหลักสตูรและวธิกีารถายทอดการศกึษาดานสิง่แวดลอม และการนําไปปฏบิัติ
ท่ีเนนการปรับเปลี่ยนคานิยมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ใหเกิดความตระหนัก มี
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ทักษะในการรวมคิด รวมทาํ และมีสวนรวมในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ และคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังเพิ่มมากขึ้น  
   1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ และเครือขายสารสนเทศสิ่งแวดลอมของประเทศ ให
มีประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ และสามารถใชเปนแนวทางดําเนินงานรวมกันของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหผลขอการประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม เขาถึงประชาชน และชุมชนทุกระดับช้ันอยางแทจริง  
   1.3 ประชาชนทั่วไปมคีวามรู จติสํานึก ความตระหนัก และสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 
  1.3.6 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2540 – 2559  
  แผนการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2540 – 2559  ไดกําหนดสาระ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. ม.ป.ป. : 85 - 88) 
  เปาหมาย 
  ชุมชนทุกระดับและประชาชน มีจิตสํานึก และจิตวิญญาณ รวมทั้งมีความพรอมในการมี
สวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับท่ีเหมาะสม 
  นโยบายและแนวทางดาํเนนิการ มีดังตอไปนี ้
  1. นโยบายสงเสริมการใหการศึกษา เพือ่ใหเกิดความรู ความเขาใจ การรวมคิด รวมทํา และ
เรียนรูในเร่ืองสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. นโยบายสงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และความ
ตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดแนวรวมกับประชาชน 
  3. นโยบายสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชน องคกรเอกชน และประชาชนมีสวนรวมสงเสริมการให
การศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
  4. นโยบายพฒันาระบบสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอม ทัง้ใน
ระดับนโยบาย และระดับปฏบิัติการ 

  1.3.7 แผนปฏิบตัิการ 21 เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื  
  แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานที่จะ
ทําใหเกดิการพฒันาเพือ่ปรบัปรงุความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึน้  
  สวนที่ 3 ในหัวขอ “เด็กและเยาวชนในการพัฒนาอยางยัง่ยืน” สวนที่ 4 ในหัวขอ “การศึกษา
และฝกอบรม และการตระหนักของสาธารณชน” ไดมีการกลาวไว ดังนี้ (กระทรวงการตางประเทศ และ
สมาคมเพื่อชวีิตและสิ่งแวดลอม. 2537 : 59, 73 - 74)  
  1. เด็กและเยาวชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Children and Youth in Sustainable 
Development) 
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  เยาวชนจําเปนตองแสดงความเห็นเพื่อกําหนดอนาคตของตนเอง บทบาทที่เขมแข็งของ
เยาวชนในการคุมครองสิ่งแวดลอม และการเขามามีสวนรวมเพื่อการตัดสินใจ ในเรื่องสิ่งแวดลอมและการ
พฒันา 
  การศึกษาควรไดรับการยกระดับใหสูงขึ้นเพือ่ที่ภายในป ค.ศ. 2000 คนในวยัหนุมสาว
มากกวาครึ่งหนึ่งของในแตละประเทศ จะไดรับโอกาสเขาศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา หรืออาชวีศึกษา 
เยาวชนควรไดรับการศกึษาอบรมในเรือ่งสิ่งแวดลอมและการพฒันาอยางยั่งยืน ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ในโรงเรียน 
  2. การศึกษา ฝกอบรม และความตระหนักของสาธารณชน (Education , Training and 
Public Awareness) 
  ประชาชนเปนจํานวนมาก ยงัขาดความเขาใจในเรือ่งความสัมพันธทีใ่กลชิดระหวางกิจกรรม 
ของมนุษยกบัสิ่งแวดลอม จงึมีความจําเปนทีจ่ะเพิ่มพนูความรูสกึ (Sensitivity) และการเขามีสวนรวมของ
ประชาชนในการแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและการพฒันา  

  การศึกษาจะชวยใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงเร่ืองสิ่งแวดลอม และจริยธรรม การมี
คานิยม ทศันคต ิ ทักษะ และพฤตกิรรม ทีจ่ะสงเสริมการพฒันาอยางยั่งยนื ในการนีก้ารศึกษาควรให
ความรูแกประชาชน ไมเฉพาะในเรือ่งสิ่งแวดลอมทางชวีภาพและกายภาพเทานั้น แตรวมถึงคุณคาของ
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคม และในเรื่องการพัฒนามนุษย (Human development)  
  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสิ่งสําคัญ ทีจ่ะสงเสริมความรูและความเขาใจทางดานสิ่งแวดลอม
และการพฒันา 
  ในการปรับปรงุการศึกษา เพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน ประเทศตางๆ ควรดําเนินการ 
  1. ใหประชาชนทุกๆวยัไดรับความรูและการศกึษาในเรือ่งสิง่แวดลอมและการพฒันา 
  2. นําเอาแนวคิดเรือ่งสิง่แวดลอมและการพฒันา รวมท้ังในเรือ่งประชากร รวมไวในโครงการ
ทางดานการศึกษาทุกระดับ โดยมีการวิเคราะหถึงสาเหตุในประเด็นปญหาที่สําคญัๆ และควรเนนพิเศษ ที่
จะใหความรูในเร่ืองดังกลาวกบัผูมีอาํนาจหนาที่ในการตัดสินใจ (Decision makers) 
  3. ใหเด็กนกัเรียนศึกษาในเรือ่งสภาวะสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและภูมิภาค รวมทั้งในเรือ่ง
การมีน้ําดื่มและอาหารที่ปลอดภัย การสุขาภิบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมจากการใช
ทรัพยากร 

  กลาวโดยสรุป การจัดสิ่งแวดลอมศกึษาของประเทศไทยและตางประเทศ ไดกําหนดทิศทาง
และนโยบายไวดังนี้ คือ ใหมีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรยีน ทั้งในรูปแบบเปนวชิาเฉพาะ และรูปแบบการสอดแทรกบรูณาการเขากบัวิชาตางๆ 
กระบวนการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา เนนกระบวนการเรียนรูที่มุงให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิด ในเร่ืองสิ่งแวดลอมและการพฒันาอยางยั่งยืน สภาวะสิ่งแวดลอมของ



 26

ทองถิ่น และภูมิภาค ประชากร น้าํดื่มและอาหารที่ปลอดภัย การสุขาภิบาล และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและ  สิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากร คุณคาของสิง่แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และในเรือ่ง
การพัฒนามนษุย     ไดเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอมพื้นฐานที่สาํคัญของประเทศและโลก เนนสภาพ
สิ่งแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะของแตละทองถ่ิน มุงปลูกฝงนิสัย สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม 
จริยธรรม และพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ ตระหนักถึงผลกระทบความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม เนนกระบวนการใหมีประสบการณตรงและการแกปญหา มีทักษะใน
การรวมคิด รวมทํา กาํหนดทางเลอืกและการตัดสินใจในการดําเนินการไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
อนุรักษ ปองกันติดตาม เฝาระวังและแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานเน้ือหาการ
เรียนการสอน ใหเลือกเน้ือหาที่วิกฤตทิี่สุดดานสิ่งแวดลอมในประเทศ มาเปนเน้ือหาในการสอน จัดทําและ
พฒันาสือ่การเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา ใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพ สอดคลองทันตอเหตุการณ 
ปญหาและความตองการในปจจบุัน เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษา 
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอมศึกษา ใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รวมมือกันจัด
สิ่งแวดลอมศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชน และประชาชนมีสวนรวมสงเสริมการใหการศึกษาดานสิง่แวดลอม
อยางตอเนือ่ง  

 1.4 เปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 จากการประชมุปฏิบัติการสิง่แวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The International Environment 

Education Workshop) ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวยี ค.ศ. 1975 (UNESCO. 1976 : 2) ไดมีการ
วางเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา เพือ่พัฒนาประชากรใหตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดลอม และปญหาที่
เกิดขึ้น ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจงูใจ และพรอมที่จะทํางานทั้งสวนบุคคลและสวนรวม เพือ่หาทาง
แกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ในปจจบุัน และปองกนัปญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
 ตอมาไดมีการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The Intergovernment Conference 
on Environmental Education) ที่เมือง (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 1977 (UNESCO. 1978 : 26) 
ไดวางเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

 1. เพือ่สงเสริมใหมีความตระหนักชัดเจนในเร่ืองราว และความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และระบบนิเวศทั้งในเมืองและชนบท 

 2. เพือ่ใหทุกคนมีโอกาสไดรับความรู คานิยม เจตคติ และทักษะที่จําเปน เพื่อปองกันและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

 3. เพือ่สรางแบบแผนพฤตกิรรมเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมท้ังของบคุคล กลุม และสังคม 
 วินัย วีระวัฒนานนท และคณะ (2540 : 9) ไดกลาวถึงเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ไว

ดังตอไปนี ้ 
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 1. เพือ่ใหเกิดความตระหนักในความสัมพนัธระหวางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง และนิเวศวิทยา 
ท้ังในเมือง และชนบท  

 2. เพือ่ใหทุกคนมีโอกาสไดรับรู คานิยม เจตคต ิ ความผูกพัน และทักษะที่จําเปนในการปองกัน 
และปรับปรุงสิง่แวดลอม  

 จากความหมายของเปาหมายสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา มีเปาหมายเพื่อพัฒนาประชากร
ใหตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมและปญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ คานิยม และ
ทักษะทีจ่ําเปนสําหรับปรับปรุงสิ่งแวดลอม สามารถทาํงานรวมกับบุคคลและสวนรวม เพือ่หาทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ในปจจบุัน และปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

 1.5 จุดมุงหมายของสิง่แวดลอมศึกษา 
 ปฏิญญาสากลเบลเกรด ไดกําหนดจุดมุงหมายของสิง่แวดลอมศกึษาไว สําหรับบคุคลและกลุม

บุคคล ดังตอไปนี้ (UNESCO. 1976 : 2) 
 1. ความตระหนัก (Awareness) ใหมีความตระหนักและความรูเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งมวล รวมถึง

ปญหาที่เกี่ยวของดวย 
 2. ความรู (Knowledge) ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมทั้งมวล รวมทั้งปญหา 

และหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 
 3. เจตคต ิ (Attitude) ใหมีคานิยมและความรูสึกในเร่ืองของสิ่งแวดลอมเปนอันมาก และพรอมท่ี

จะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปรบัปรุงสิ่งแวดลอมดวย 
 4. ทักษะ (Skill) ใหมีทักษะในการแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 

 5. ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) ใหรูจักประเมินมาตรการสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ศึกษาโครงการในสวนทีเ่กี่ยวของกับปจจัยทางนเิวศวิทยา การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 6. การมีสวนรวม (Participation) ใหมีการพฒันาความรูสึกรับผดิชอบตอการหากลวธิีที่เหมาะสม 
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นอยางเรงดวน 

 สําหรับการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The Intergovernmental Conference 
on Environmental Education) ที่เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 1977 (UNESCO. 1978 : 26 – 27)       
ไดกําหนดจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศกึษา ไวสําหรับบุคคลและสงัคม ดังตอไปนี้ 

 1. ความตระหนัก (Awareness) เกิดความตระหนักและไวตอปญหาสิ่งแวดลอม 
 2. ความรู (Knowledge) มีประสบการณและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม และปญหา

สิ่งแวดลอม 
 3. เจตคต ิ(Attitude) ใหมีคานิยมและความรูสึกในการจะรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม และชักจูงใจให

เขาไปมีสวนรวมในการปองกันและปรบัปรุงสภาพแวดลอม 
 4. ทักษะ (Skill) ใหมีทักษะในการระบุปญหาและทางเลอืกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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 5. การใหความรวมมือ (Participation) เพือ่ใหมีโอกาสรวมกนัในการแกไขปญหาสิง่แวดลอม 
 นอกจากนี้ ไดมีนักวิชาการบางทาน ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ 

 สแตปป (Stapp. 1974 : 232 - 241) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา การจัด      
สิ่งแวดลอมศึกษานั้น จะเนนใหความรู ความเขาใจตอไปนี้ 

 1. ใหเกิดความเขาใจวา มนุษยเปนสวนหนึ่งท่ีมิอาจแยกตวัออกมาไดจากระบบอันประกอบดวย
ตัวมนษุยเอง รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพ ทั้งใหเขาใจวา
กิจกรรมของมนุษยน้ัน สงผลกระทบตอระบบความสัมพันธในสิ่งแวดลอมไดเสมอ 

 2. ใหมีความเขาใจส่ิงแวดลอมทางชีวกายภาพ ทั้งที่มีอยูโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น 
และใหเขาใจอิทธิพลของสิ่งแวดลอมดังกลาวตอสภาพสังคมปจจุบัน 

 3. ใหมีความเขาใจพืน้ฐานเก่ียวกบัปญหาสิง่แวดลอมทางชวีกายภาพที่มนษุยกําลังเผชญิอยู 
มองเห็นวถิีทางแกไข และเขาใจบทบาทความรับผิดชอบของรัฐและประชาชนตอปญหาน้ี 

 4. ใหมีเจตคติมองเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพ ท้ังนี้เพือ่จะไดเปนแรงกระตุนใหเขา
มามีสวนรวม ในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 

 5. การเขามีสวนรวม สนับสนุนใหบุคคลและสังคม ไดมีโอกาสเขารวมงานที่เกี่ยวกับการแกไข
ปญหา 
สิ่งแวดลอมทกุระดับอยางจริงจัง 
 จากความหมายของจุดมุงหมายสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษา มีจุดมุงหมาย 
ดังน้ี 

 1. เพื่อใหบุคคลเกิดความรู เรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม รวมทั้งมี
ประสบการณและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม 

 2. เพือ่ใหบุคคลรูคุณคาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงสถานภาพและแนวทาง
การใชทรัพยากร โดยมิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษทางสิ่งแวดลอม 

 3. เพื่อใหบุคคลมีเจตคติ คานิยม และความรูสึกในการจะอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม และชัก
จูงใจใหเขาไปมีสวนรวมในการปองกันและปรบัปรุงสภาพแวดลอม 

 4. เพือ่ใหบคุคลมีทักษะในการระบุปญหา คิดอยางมีวจิารณญาณ และตัดสินใจหาทางเลอืกใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 5. เพือ่ใหบคุคลมคีวามรูสกึรับผิดชอบตอสถานภาพสิง่แวดลอมของชุมชน ประเทศ และของโลก 
ตลอดจนรวมกัน ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 1.6 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ปฏิญญาเบลเกรด (Belgrade Charter) (UNESCO. 1976 : 2) ไดกําหนดหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี ้
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 1. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะไดพิจารณาสิ่งแวดลอมท้ังมวล (Totality) ทั้งสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น ท้ังในแงนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย วัฒนธรรม 
และสุนทรียภาพ  
 2. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะเปนกระบวนการตลอดชีวิต ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
 3. สิ่งแวดลอมศึกษาควรมลีักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
 4. สิ่งแวดลอมศึกษาควรจะเนนการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 5. สิ่งแวดลอมศึกษาควรจะพจิารณาเรือ่งราวของสิง่แวดลอมในวงกวาง จากระดับโลก พรอมทั้ง
คํานึงถึงความแตกตางของแตละภูมิภาคดวย 

 6. สิ่งแวดลอมศึกษาควรเนนสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันและอนาคต 
 7. สิ่งแวดลอมศึกษาควรพิจารณาการพัฒนาความเจริญกาวหนาทั้งมวล จากสัดสวนของ

สิ่งแวดลอม 
 8. สิ่งแวดลอมศึกษาควรสงเสริมใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการที่จะรวมมือกันแกปญหา

สิ่งแวดลอม ทัง้ในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดบัโลก 
 จากการประชมุที่เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) ค.ศ. 1977 (UNESCO. 1978 : 27) ไดวางหลักการอัน

เปนแนวทางสิง่แวดลอมศึกษา ไวดังน้ี 
 1. พจิารณาสิ่งแวดลอมทั้งมวล (Totality) ทั้งท่ีเปนสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้นในดาน

เทคโนโลยีและสังคม (เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีวฒันธรรม ประวัตศิาสตร ศลีธรรม สนุทรยีภาพ) 
 2. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเริ่มต้ังแตวัยเด็กในวัยกอนเขา
โรงเรียนไปเรือ่ยๆ ทั้งระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 
 3. สิ่งแวดลอมศึกษาเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยเอาเนื้อหาแตละวชิามารวมกัน 
เพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่งแวดลอม 

 4. ใหมองเห็นสิ่งแวดลอมตัง้แตระดับทองถิ่น ประเทศ จนถึงระดับภมิูภาค เพือ่นักเรียนจะไดมี
ความเขาใจ ในสภาพแวดลอมสวนอื่นของโลกไดอยางลึกซ้ึง 
 5. เนนสถานการณสิ่งแวดลอมทีเ่ปนอยู โดยคํานึงถึงสภาพในอดีตดวย 

 6. สงเสริมใหเห็นคุณคาและความจําเปนในการรวมมือปองกัน และหาขอยตุิปญหาสิ่งแวดลอม ทัง้
ในระดับทองถิน่ ระดบัประเทศ และระหวางประเทศ 

  7. แสดงใหเห็นวาในการวางแผนการพฒันา เพือ่ความกาวหนาใดๆนั้น ควรจะไดมีการพจิารณาเร่ือง
ของสิ่งแวดลอมดวย 
 8. ทําใหผูเรียนไดมีบทบาทในการวางแผนประสบการณการเรียน พรอมใหโอกาสตัดสินใจและ
ยอมรบัในผลที่เกิดขึ้นดวย 
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 9. สรางความสัมพนัธดานความรูสึกตอสิ่งแวดลอม ความรู ทักษะ ในการแกปญหา และรูสกึ
เลอืกสรรคานิยมในบคุคลทกุวยั โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนความรูที่มีตอสิ่งแวดลอมในชุมชนของเด็ก 

 10. ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาเรือ่งราว และสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม 
 11. เนนความซับซอนและปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้น จําเปนทีจ่ะตองพฒันาความคิดในเชงิ

วพิากษ (Critical Thinking) และทักษะในการแกปญหา 
 12. ตองใชสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนในการเรียนรู โดยถือวาเปนวธิกีารทางการศึกษาวิธีหนึ่ง 

มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม และใหผูเรียนมีประสบการณตรง 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(2535 : 52 - 53) ไดกลาวถงึคุณลักษณะของ

สิ่งแวดลอมศกึษา ไวดังนี ้ 
 1. เปนการศึกษาเพือ่ชวีติ สิง่แวดลอมและทรัพยากร ใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชวีิตของ
มนุษยในปจจบุัน กจิกรรมของมนุษยไดกอใหเกิดความเสื่อมทรามแกสภาพแวดลอม การเรียนรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมจึงนับเปนความจําเปนสําหรับชีวิต 
 2. เปนการศึกษาตลอดชีวติ ประชาชนทุกคนเปนผูทีจ่ะตองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมโดยตรง และในปจจบุันมักมีสถานการณเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยูเสมอ 
ประชาชนจึงควรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต 

 3. เปนการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันของมนุษยชาติ ปญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมนั้น จะมีผลกระทบไปสูสิ่งแวดลอมทั้งในระบบไดดีท่ีสุด จึงไมมีประเทศใดจะหลีกเลี่ยงหรือ
แกปญหาสิ่งแวดลอมไดโดยลําพัง 
 4. เปนการเรยีนเหตุการณปจจบุันและอนาคต การเรียนสิ่งแวดลอมผูเรียนจะตองติดตาม
เหตุการณปจจุบันอยางกวางขวาง และเขาใจผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัตนเองและสิง่แวดลอมในอนาคต 
 5. เปนการสรางจริยธรรม การเรียนสิ่งแวดลอมเปนการมุงสรางจริยธรรม ความสํานึก รูจัก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนที่อาจสงผลกระทบไปสูคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม หรือคุณภาพ
ชีวิตของผูอื่น 

 6. เปนการเรียนในเชงิระบบ เน่ืองจากสิ่งตางๆท่ีอยูในโลกมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือระบบ
ท้ังหลายจะอยูไดก็ดวยองคประกอบยอยหลายๆชนิด การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ จะ
ชวยสงเสริมการคิดอยางเปนระบบขึ้น 
 7. เปนการบรูณาการเนือ้หาการเรียน ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึน้ในปจจุบัน ลวนมาจากทั้งสวน
ท่ีเปนวิทยาศาสตร เศรษฐกจิ การเมือง สังคม วฒันธรรม และคานยิม การเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จึง
จําเปน ท่ีจะตองมีความเขาใจเน้ือหาทีเ่กี่ยวของท้ังหมดรวมกัน โดยมีนิเวศวิทยาเปนพื้นฐานความรูท่ี
สําคัญ 
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 8. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียน เนื้อหาในการเรียนมุงใหผูเรียนไดนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน หรือนําไปปรบัปรุงการดํารงชีวิตของตนเอง ผูเรียนจึงจําเปนตองมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียน และตัดสินใจเลือกวิธีการดํารงชีวิตดวยตนเอง 
 9. เปนการเรียนท่ีมุงสรางความตระหนกั ทศันคต ิ และคานิยมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การเรียน
สิ่งแวดลอมจะตองมุงสรางความตระหนักตอปญหา และคุณคาทางสิ่งแวดลอม สรางทัศนคติ ท่ีดีตอ
สิ่งแวดลอม และเพือ่กอใหเกิดคานิยมตอสังคม ในอนัทีจ่ะธํารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเอาไว ดังนั้น 
กระบวนการเรียนการประเมินผล จึงมุงประเมินผลที่ความตระหนัก ทัศนคต ิคานิยม และพฤติกรรมทาง
สิ่งแวดลอมมากกวาการเรียนที่มุงความรู ความจํา 
 10. เปนกระบวนการเรียนที่เนนการปฏิบัติของผูเรียน ในสถานการณสิ่งแวดลอมตางๆที่เปนปญหา 

 จากความหมายของหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษามีหลักการ 
ดังน้ี 

 1. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะไดพจิารณาสิ่งแวดลอมทั้งมวล (Totality) ทั้งสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
และที่มนษุยสรางขึ้น ท้ังในแงนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกจิ เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย ประวติัศาสตร 
ศีลธรรม วฒันธรรม และสนุทรียภาพ 

 2. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะเปนกระบวนการตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ท้ังในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน 

 3. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการศึกษาเพื่อชีวิต (Learning for Life)  
 4. สิ่งแวดลอมศึกษาควรมลีักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
 5. สิ่งแวดลอมศกึษาควรจะพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดลอมในวงกวาง ตั้งแตระดับทองถิ่น 

ประเทศ ระดับภูมิภาค จนถงึระดับโลก  
  6. สิ่งแวดลอมศึกษาควรเนนสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันและอนาคต 
  7. สิ่งแวดลอมศึกษาควรสงเสริมใหเกิดการรวมมือกนัแกปญหาสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับทองถิน่ 
ระดับประเทศ และระดับโลก 
 8. ชวยใหผูเรียน รูจักคนควาเรือ่งราว และสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม 
 9. เนนความซับซอนและปญหาสิ่งแวดลอม พฒันาความคิดในเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 
และทักษะในการแกปญหา 
 10. ใชสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรง 
 11. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการวางแผน 
และตัดสินใจอนุรักษและปองกันสิ่งแวดลอม ยอมรับผลทุกกรณีท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้น 

 12. สิ่งแวดลอมศึกษาสงเสรมิใหผูเรียนเกดิความสัมพนัธระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม 
 13. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการสรางจริยธรรม (Environmental Ethics) 
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 14. เปนการเรียนเชิงระบบ (System Approach)  
 15. เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนตองมีสวนรวมในบทเรียน (Active Participation) เนื้อหาในการเรยีน

มุงใหผูเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 16. เปนการเรียนที่มุงสรางความรู ความตระหนัก เจตคต ิและคานิยม ทักษะการแกปญหา และ

คุณคาทางสิ่งแวดลอม   
 กลาวโดยสรุป แนวคิดเรือ่งสิ่งแวดลอมศึกษาที่กลาวมา สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้  
 1. สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น เพือ่มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม และสภาพปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึน้ จนเกิดความรูสึกเห็น
คุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอม มีคานิยม เจตคต ิและแรงจูงใจที่จะเขาไป
มีสวนรวมในการปองกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีสภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการระบุปญหา และ
การตัดสินใจหาทางเลอืกในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนรวมมือกันรับผิดชอบในการปกปอง 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นใหบรรเทาลง ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป 
 2. สิ่งแวดลอมศึกษา มีความจําเปนตอการปรบัปรุงคณุภาพชวีติของมวลมนษุย ชวยเสริมสราง
ความเขาใจของประชาชน ตอปญหาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  สรางแนวความคิดทีจ่ะ
ปองกัน สิ่งแวดลอม ทักษะในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  และการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกบั
ประชาชน เพือ่ใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

 3. การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศไทย ไดกําหนดทิศทางและนโยบายไวดังน้ี คือ ใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ท้ังในรูปแบบเปนวิชาเฉพาะ และรูปแบบการสอดแทรกบูรณาการเขากับวิชาตางๆ กระบวนการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมในเรื่องสิ่งแวดลอมศกึษา เนนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
แนวคิด ในเร่ืองสิ่งแวดลอมและการพฒันาอยางยั่งยืน สภาวะสิ่งแวดลอมของทองถิน่ และภูมิภาค ประชากร 
น้ําดื่มและอาหารที่ปลอดภัย การสุขาภิบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจากการใชทรพัยากร 
คุณคาของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และในเร่ืองการพัฒนามนุษย ไดเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอม
พื้นฐานที่สําคัญของประเทศและโลก เนนสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่น มุง
ปลูกฝงนิสัย สรางจติสํานึก ทศันคต ิ คานิยม จริยธรรม และพฤติกรรมในการอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ 
ตระหนักถึงผลกระทบความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนกระบวนการใหมี
ประสบการณตรงและการแกปญหา มีทักษะในการรวมคดิ รวมทํา กําหนดทางเลอืกและการตัดสินใจในการ
ดําเนินการไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน ติดตาม เฝาระวังและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในดานเน้ือหาการเรียนการสอน ใหเลอืกเนื้อหาทีว่ิกฤติท่ีสุดดาน
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สิ่งแวดลอมในประเทศ มาเปนเนือ้หาในการสอน จดัทําและพฒันาสือ่การเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา ใหมี
คุณภาพและประสทิธภิาพ สอดคลองทันตอเหตุการณ ปญหาและความตองการในปจจบุัน เหมาะสมกับ
รูปแบบวิธีการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษา พฒันาบุคลากรที่เกี่ยวของกับสิง่แวดลอม
ศึกษา ใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รวมมือกันจัดสิ่งแวดลอมศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชน 
และประชาชนมีสวนรวมสงเสริมการใหการศึกษาดานสิง่แวดลอมอยางตอเนือ่ง  
 4. สิ่งแวดลอมศึกษา มีเปาหมายเพื่อพัฒนาประชากรใหตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม และ
ปญหาทีเ่กิดขึน้ ตลอดจนมี ความรู เจตคต ิ แรงจงูใจ คานิยม และทกัษะที่จําเปนสําหรับปรบัปรุง
สิ่งแวดลอม สามารถทํางานรวมกับบุคคลและสวนรวม เพื่อหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจบัุน และ
ปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
 5. สิ่งแวดลอมศึกษามจีุดมุงหมาย เพื่อใหบุคคลเกิดความรู เร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับ  
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีประสบการณและความเขาใจพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม   
รูคุณคาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และตระหนกัถงึสถานภาพและแนวทางการใชทรพัยากร โดยมใิห
เกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพษิทางสิ่งแวดลอม มีเจตคต ิ คานิยม และความรูสึก
ในการจะอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม และชักจูงใจใหเขาไปมีสวนรวมในการปองกนั และปรับปรุง
สภาพแวดลอม  มีทักษะในการระบุปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ และตัดสินใจหาทางเลือกในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม มีความรูสึกรับผิดชอบตอสถานภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน ประเทศ และของโลก 
ตลอดจนรวมกัน ลงมือปฏบัิติกจิกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
 6. หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา คือ ควรจะไดพิจารณาสิ่งแวดลอมท้ังมวล ควรจะเปน
กระบวนการตลอดชวีติ เปนการศึกษาเพื่อชีวิต มีลักษณะเปนสหวทิยาการ ควรจะพจิารณาเรือ่งราวของ
สิ่งแวดลอมในวงกวาง ตั้งแตระดบัทองถิ่น ประเทศ ระดบัภูมิภาค จนถงึระดบัโลก เนนสถานการณสิง่แวดลอม
ปจจบุันและอนาคต สงเสริมใหเกิดการรวมมือกันแกปญหาสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับโลก ชวยใหผูเรยีน รูจักคนควาเรื่องราว และสาเหตท่ีุแทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม เนนความ
ซับซอนและปญหาสิ่งแวดลอม พฒันาความคิดในเชิงวพิากษ และทกัษะในการแกปญหา ใชสิ่งแวดลอม
ใหเปนประโยชนในการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนมีประสบการณตรง เปนกระบวนการศึกษา เพือ่ใหผูเรียนมี
ความสามารถในการวางแผน และตัดสินใจอนุรักษและปองกันสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การสรางจริยธรรม เปนการเรียนเชิงระบบ ท่ีผูเรียนตองมี
สวนรวมในบทเรยีน มุงสรางความรู ความตระหนัก เจตคต ิ คานิยม ทักษะการแกปญหา และคุณคาทาง
สิ่งแวดลอม   
 
2. สถานการณปจจัยที่เกีย่วของกบัหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
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 ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
แนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย  แตละปจจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 2.1 นโยบายดานสิง่แวดลอมศึกษา 
 นโยบายดานสิง่แวดลอมศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไดมีการกําหนดไวในแผนงานตางๆ ดัง
รายละเอียดในหัวขอ 1.3  
 2.2 วฒันธรรมกับการอนรัุกษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 วัฒนธรรม เปนสิ่งท่ีดีงามที่สรางสมถายทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ บรรพบรุุษไดบริโภค
พลังงานและสิง่แวดลอมอยางมีวัฒนธรรมยาวนาน นับไดวาเปนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไว
อยางตอเนือ่งและย่ังยืน แตในปจจุบันมนุษยไดใชพลงังานและทําลายสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ทําใหตองสญูเสียพลังงานและสิ่งแวดลอมไปอยางมหาศาล การพฒันาประเทศในปจจุบัน 
ไดใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและมีจุดมุงหมายที่เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ทําใหถูก
มองขามไป การพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตองพฒันาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมควบคู
กันไปอยางมดุีลยภาพตอกัน และตองรวมการพฒันาทางวัฒนธรรม (Cultural Development) ซึ่งเปน
การพฒันาที่เอาคนเปนศูนยกลาง เม่ือไดพฒันาใหคนไดบริโภคพลงังานอยางมีวฒันธรรมแลว ก็จะเปน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนยาวนาน (สมพงษ สวุรรณชาตรี. 2543 : 22)  
 วัฒนธรรมเปนมิติหนึ่งในการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม เพราะทําใหการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอมเกิดความสมดุลย ดังจะเหน็ไดจากพฤตกิรรมมนษุยทีไ่ดสืบทอดติดตอกันมา ในการปฏบิตัิ
ตอทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนวิถชีีวติท่ีปฏิบัติสืบตอกนัมาเปนคต ิความเชือ่ เปนแนวทาง
ปฏิบตัิ เปนธรรมเนียม เชน วฒันธรรมประเพณีการอนุรักษน้ํา วฒันธรรมการอนุรักษปาไม วฒันธรรม
การสรางที่อยูอาศัย วฒันธรรมการบริโภค วฒันธรรมในการประกอบอาชพี เปนตน  
 สรุป การเรียนรูของธรรมชาติ ทําใหเกิดความเชือ่ ความคิด คติธรรม อันเปนวฒันธรรมที่สบื
ทอดมาจากบรรพบุรุษ แฝงไวดวยภูมิปญญาที่เฉียบแหลม มีเหตุผลลึกซึ้ง ซึ่งสรางสมเปนวฒันธรรมอัน
ดีงาม อาศยัรวมอยูกบัธรรมชาติที่เปนกายภาพ และชีวภาพแบบชวยเหลือเกื้อกลู ดํารงชวีติและบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติเทาที่จําเปน จึงรักษาพลังงานและสิ่งแวดลอมไวอยางสมบูรณใหคนรุนตอไป ไดมี
โอกาสบริโภคพลังงานและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืนสืบไป  
 2.3 แนวโนมดานเศรษฐกจิ  
 กระแสโลกาภวิัตน ไดทําใหตลาดของโลกกวางขึ้น มีการเคลือ่นยายปจจัยการผลิตและการลงทุน
ขามชาติทั่วโลก มีการจัดตั้งองคการคาโลก การรวมกลุมทางการคาทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป อาเซี่ยน 
แปซิฟก เพือ่ชวยสรางเสถียรภาพ และความเปนธรรมดานเศรษฐกจิของโลก ใหมีความเชือ่มโยงกันมาก
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ขึ้น โดยทุกๆประเทศใหความสําคัญกับนโยบายการคาเสรี ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันทางการคาอยาง
รุนแรง 
มากยิ่งขึ้น (สิปนนท  เกตทุตั. 2541 : 174) 
 ในอนาคต (10 – 15 ปขางหนา) เศรษฐกจิและการอาชพีของไทย จะมีการเปลีย่นแปลงไปใน
ทิศทางทีจ่ะเปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การเกษตรจะลดลง แตผลผลิตทาง
การเกษตรนาจะไมลด เพราะมีการใชเทคโนโลยสีมัยใหมเขามาชวยมากขึน้ และจะมีอตุสาหกรรมแปรรปู
เขามาชวยเสริมดวย ลักษณะเดนๆของสภาวะเศรษฐกจิและการอาชพีของไทยในอนาคต มีดังนี้ 
 1. ประเทศไทยจะมบีทบาททางเศรษฐกจิ ในลกัษณะของกลุมตลาดรวมตามภูมิภาคตางๆมาก
ขึ้น เปนท่ีคาดกันวา ศูนยรวมทางเศรษฐกิจจะเคลือ่นยายมาอยูทางทวีปเอเชียในอนาคตอันใกล และประเทศ
ไทยนาจะไดเปรียบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย 
 2. การผลิตในอนาคตจะใชเคร่ืองจักรกลและเครือ่งทุนแรงมากขึ้น แรงงานที่ไรฝมือจะวางงาน 
อาจหันเขาไปประกอบอาชพีอิสระขนาดเล็กเพิม่ขึน้ อาชพีรบัราชการจะลดความดึงดูดลง 
 3. การอาชพีท่ีจะเพิ่มมากขึน้ในอนาคต จะเปนอาชพีท่ีผูกพนัอยูกับงานอตุสาหกรรม และบริการ 
โดยจะใชเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง คือ ยังไมสูง (Hi – tech) มากนัก อาชพีที่นาจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ไดแก อตุสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ชางฝมือ โดยเฉพาะชางเทคนิค ชางเชื่อมโลหะ ชาง
อิเล็กทรอนิกส อาชพีที่เกีย่วกับการบริการทองเที่ยว เชน งานโรงแรม รานอาหาร กิจการนําเที่ยว และ 
ผูนําเที่ยว (Guide) เปนตน  
 4. การศึกษาทางดานวิชาชีพระดับสูงและระดับกลาง ที่ควรเตรียมขยาย หรือพัฒนาให
เพียงพอกับระดับความตองการของตลาดในอนาคต ไดแก วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรม และสาขา
อื่นๆ  อุตสาหกรรมศิลป บริหารธรุกจิ ชางเทคนิคระดับกลาง สาขาตางๆ เชน ชางซอมเครือ่งยนต ชาง
ไฟฟา  ชางซอมเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส และอื่นๆ 
 5. อาชพีทีจ่ะมีความตองการมากในอนาคต ไดแก อาชีพบริการ เพราะเมื่อเศรษฐกจิดี คนมี
รายไดสูงขึ้น ก็ตองอาศัยบริการจากผูอื่นมากขึ้น พวกอาชีพสรางสรรค คลายเครียดทั้งหลาย เชน กีฬา 
ดนตรี นายแบบ นางแบบ นักแสดง ฯลฯ จะเปนท่ีตองการและมีรายไดมากยิ่งขึน้ดวย (สนทิ สมัครการ 
และสพุรรณ ีไชยอําพร. 2538 : 46 – 47) 
 สรุปไดวา เศรษฐกิจของไทยมีการขยายตวัอยางตอเนื่องและมีเสถยีรภาพ โดยมีความสมดุล
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนฐานการจางงานและสรางโอกาสในการ
กระจายรายไดอยางเปนธรรมทั่วทุกกลุมคน ทุกพื้นที่ 
 2.4 แนวโนมดานสงัคม 
 ในอนาคตคนไทยจะมีโอกาสในการเลือกรับขาวสารท่ีหลากหลาย ตามรสนิยมของแตละคน 
สามารถที่จะเรียนรู รับขอมูลขาวสารรอบโลกภายในบานของตนเอง หรือในที่ทํางานผานเครือขาย
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คอมพิวเตอรและส่ือสาํเร็จรูปตางๆ ในขณะเดียวกันการเติบโตของภาคธุรกิจและอํานาจของขาวสารที่
เผยแพรเขาถึงบุคคลโดยตรง ทําใหหนวยตางๆในสังคมมีพลังในการตอรองที่ดีขึ้น และมีการกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น เกิดแรงกดดันใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมในทองถิ่นมากยิ่งขึน้ (ชยัอนันต สมุทวณิช. 
2543 : 43) สังคมไทย เปนสังคมที่มีความเปนปกแผน มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และดํารงไว
ซึ่งเอกลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ มีความมั่นคง สงบสุขสนัติกับนานาชาต ิ เปนท่ียกยอง และ
เปนประเทศระดับแนวหนาในประชาคมโลก เปนสังคมที่คนมีความสุขอยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เปนสังคมที่มีสมรรถภาพ มีเสถียรภาพ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม มีระเบียบวินัย มี
ความเมตตากรุณา เคารพในสิทธิมนุษยชน มีหลักธรรมของศาสนา เปนเครื่องยึดเหน่ียวในการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคม 
 อยางไรกต็าม ในทางตรงกันขามกระแสวัฒนธรรมและขอมูลขาวสารที่ขาดการกลั่นกรอง ไหล
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน ธุรกจิบันเทิง โฆษณา ฯลฯ กอใหเกดิวัตถนุิยมและบริโภคนิยม ตลอดจน
ความฟุงเฟอตางๆในหมูคนรุนใหม รวมทั้งการครอบงําทางวัฒนธรรม (สิปนนท เกตุทตั. 2541 : 174) 
ครอบครัวเปราะบาง เกิดปญหาการหยาราง เด็กขาดการดูแล ผูคนขาดวินยั เกิดความขัดแยงในสังคม
มากยิ่งขึ้น เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม สภาพแวดลอมทางธรรมชาตจิะถูกทําลายมากขึ้น 
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (สนิท สมัครการ และสพุรรณี ไชยอําพร. 2538 : 53) 
 สรุปไดวา แนวโนมสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากไดรับการพัฒนาอยาง
ถูกตองเหมาะสม สังคมไทยที่พึงประสงคควรมีลักษณะเปนสังคมแหงการเรียนรู รูเทาทันโลก 
 2.5 แนวโนมดานการเมือง การปกครอง 
 สนิท สมัครการ และสุพรรณี ไชยอําพร (2538 : 46) ไดเสนอแนวโนมอนาคตเกี่ยวกับการเมืองวา 
รัฐบาลก็ยังคงเปนรฐับาลผสมแมวาจะมีพรรคเขารวมรัฐบาลนอยลง ท่ีเปนเชนน้ีเพราะนักการเมอืง
สวนมากยังยดึถือตวับุคคลอยู จะมีการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถิ่นมากขึ้น แตก็คงเปนไปอยาง
ชาๆ และไมใครจะมีคุณภาพมากนัก มีการปฏิรปูกฎหมายตางๆใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองมากขึน้ การสรรหาผูนาํทางการเมอืงจะมีความพิถพีิถนัมากขึ้น โดยผูนําทาง
การเมืองในอนาคต จะตองมีความรู ความยุตธิรรม เขมแข็งและมีทรรศนะทีก่วางไกล ประชาชนจะมีสวนรวม
ทางการเมืองมากขึ้น 
 สรุปไดวา แนวโนมทางดานการเมือง การปกครอง จะมีการกระจายอาํนาจไปสูทองถิ่นมากยิ่งขึน้ 
เพื่อเสริมสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุล ท้ังทางการเมือง การปกครอง รวมท้ังความกาวหนาทาง
เศรษฐกจิของประเทศ ใหสามารถรวมมือและแขงขันมากยิ่งขึ้น 
 2.6 แนวโนมดานการศึกษา 
 สนิท สมัครการ และสพุรรณ ไชยอัมพร (2538 : 43 – 44) ไดเสนอไววา ในอนาคต (10 – 15 
ปขางหนา) ระบบการศึกษาไทย จะมีการปรับตัวและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท้ังในดานปริมาณและ
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คุณภาพ เพราะเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น ในการรวมกับรฐัพฒันาการศึกษาของชาติในระดับตางๆ 
ทําใหโอกาสทางการศึกษามีมากและกระจายตวัไปในท่ีตางๆอยางแพรหลาย โดยอาศัยเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัยเขาชวยดําเนินการ ทําใหสัดสวนผูเขาเรียนในระดับสูงเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ประชากรวยั
แรงงานจึงตองเรียนรูมากขึน้ แตผูเชี่ยวชาญอีกประมาณรอยละ 30 กลับมองวา ระบบการศึกษาของ
ไทยในอนาคตจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจบุันมากนัก และนาจะเลวลงกวาเดิมเสียอีกเพราะการเปลี่ยน
คานิยมและความคาดหวังของประชาชน (รวมท้ังผูเรียนและผูสอน) ที่มีตอคุณคาทางการศึกษา คงจะทําไมได
งายและรวดเร็วนัก สิ่งท่ีพอจะวัดไดบางจึงนาจะเปนเร่ืองของปริมาณมากกวาคุณภาพ โดยใหเหตุผลวา 
การศึกษาขึ้นอยูกับผูนําทางการเมือง และผูบริหารการศกึษาระดับสงูของประเทศ วามองเห็นความสําคัญและ
นโยบายทางการศกึษาไปในทิศทางที่เสริมสรางคุณภาพการศึกษาของชาติดวยมากนอยเพียงใด ประกอบ
กับคนไทยยังมีคานิยมที่ใหรัฐหยิบยื่นการศึกษาให โดยไมรูจักคนควาศึกษาดวยตนเอง และยังขาดการ
ฝกฝนใหสามารถสรางความรู 
ใหมดวยตนเอง ตลอดจนการมีคานิยมทางการศึกษาเพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิ 
 สรุปไดวา แนวโนมระบบการศึกษาไทย แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ อาจจะมีการปรับตัว
และพัฒนาไปในทศิทางที่ดีขึ้น เนื่องจากเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น มีการใชเทคโนโลยีการศกึษาที่
ทันสมยัเขามาชวยดําเนินการ อีกแนวทางหนึ่ง คือ อาจจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันมากนัก และ
นาจะเลวลงกวาเดิมเสียอีก เพราะการเปลี่ยนคานิยมและความคาดหวังของประชาชน ที่มีตอคณุคาทาง
การศึกษา คงจะทําไมไดงายและรวดเรว็นัก  
 2.7 แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อสิ่งแวดลอม  
 มนตร ีจุฬาวฒันทล (2544 : 214) ไดกลาวถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่สิ่งแวดลอม ใน
อนาคต ไวดังตอไปนี ้ 
 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอม การวิจัยและพฒันาเพื่อสรางองคความรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีเสือ่มโทรมลง เน่ืองจากการพัฒนาและเรงรัดการผลิตและการบริการ ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนเรงดวนที่จะพฒันาเทคโนโลยีเพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมของบริเวณตางๆ เชน พื้นที่การเกษตร ปาไม 
วนอุทยาน แหลงนํ้า ปาชายเลน แหลงพันธุสตัวน้ํา ชุมชนเมืองขนาดใหญ และโบราณสถานและ
ศิลปวฒันธรรม เปนตน เทคโนโลยกีารฟนฟสูิ่งแวดลอม จะตองเริ่มจากการศึกษาหาสาเหตุของการเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม และนําเทคโนโลยีที่มีอยู เชน เทคโนโลยีชีวภาพมาปรับใชแกปญหาสิ่งแวดลอม ให
สามารถฟนตวัไดเร็วขึ้น 
 2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเฝาระวังการปองกันสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาจากภาคการผลติ (เกษตรและอตุสาหกรรม) ภาคบริการ (การคา และการขนสง) 
และการเปนอยูของชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีระบบการเฝาระวังผลกระทบตางๆท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต การเฝาระวังระบบธรรมชาติ ระบบสนบัสนุนชวีิตและระบบชุมชน ตองอาศยัวทิยาศาสตร
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และเทคโนโลยหีลายประเภท นอกจากการเฝาระวังแลว ยังตองมีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีาํหรับการ
ปองกนัผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีเฝาระวังตองอาศยัระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม จะเปนประโยชนตอการพฒันาที่ยั่งยืน 
 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ขจัดสิ่งแวดลอม ผลจากการเรงรัดการผลิต การบริการ และ 
การเปนอยูของชุมชน มักจะกอใหเกิดมลพิษทั้งทางอากาศ ทางน้ํา และในดิน ดังนั้น จึงจําเปนตองมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับขจดัมลพษิประเภทตางๆ ท้ังนี้เทคโนโลยีขจัดมลพษิอาจจะอยูในรูป
ของวิธีการ อปุกรณ จลุินทรีย หรือพืช (เชน วัชพืช ดูดโลหะหนักในนํ้า) นอกจากนี้ก็ยังมีความจําเปนท่ี
จะตองมีเทคโนโลย ีเพื่อขจดักัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม และลดเทคโนโลยรีะดบัเสียงในชุมชน 
 4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่การผลิตอยางไรมลพษิ การผลติทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม มักจะใชกรรมวิธี หรือเทคโนโลยทีี่เนนผลผลติและตนทนุทีต่่ํา แตมีผลทําใหเกิดมลพษิ
ประเภทตางๆ ทั้งท่ีเปนกาซ ของเหลว และของแขง็ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองวจิัยและพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เทคโนโลยีการผลิตที่ไมปลอยมลพษิออกสูสิ่งแวดลอม การผลิตทาง
การเกษตรที่ไมทําลายดินหรือแหลงน้ําไมมีสารพษิตกคางในสิ่งแวดลอม หรือในผลติผลจากการเกษตร 
 5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน การพัฒนาและการยกระดับ คุณภาพ
ชีวิต สามารถพิจารณาไดจากอัตราการใชพลังงานตอประชากรของประเทศ พลังงานในรูปของนํ้ามันและ
กาซธรรมชาติ มักจะจําเปนตอการผลิตสนิคาอุตสาหกรรม และจําเปนตอการกําเนิดกระแสไฟฟา ซึ่งตอง
ใชในครวัเรอืนและในการดําเนินธุรกจิตางๆ ดังนั้น วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีจ่ะชวยลดการใชพลังงาน
ท่ีหายากและมีราคาแพง จึงจําเปนตอการพฒันาท่ียั่งยนื นอกจากนี ้ยังควรทําการวิจยัและพัฒนาที่จะใช
พลังงานที่หาใหมได (Renewable energy) เชน พลังงานชีวมวล (แอลกอฮอลจากมันสาํปะหลัง) และ
พลังงานแสงแดด เปนตน 
 6. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประหยัดน้ํา น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองแบงปน
ระหวางความตองการใชน้ําทางเกษตร อตุสาหกรรม และการดํารงชีวติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ที่
จะชวยประหยัดการใชน้ําในการเกษตร ลดการสูญเสียเปลาของน้ําในครัวเรือน และลดการใชน้ําใน
อุตสาหกรรม จะชวยลดปญหาการขาดแคลนน้าํในอนาคต 
 7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการนํากลับมาใชใหม (Recycle) เพือ่ลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  และวัสดุอุปกรณสังเคราะหตางๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต ควรที่จะตองพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีจะนําชิ้นสวนและวัสดุที่เปนองคประกอบของผลิตภัณฑ นํากลับมาใชใหม 
หรือการใชน้ํา (Reuse) เชน เทคโนโลยีการนํากระดาษหนังสือพมิพกลบัมาใชทําบรรจุภัณฑกระดาษ 
เทคโนโลยีการนําวัสดพุลาสติกมาทําถังขยะ เปนตน 
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 สรุปไดวา แนวโนมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สิง่แวดลอมในอนาคต จะเนนวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพือ่การฟนฟูสิ่งแวดลอม เฝาระวังการปองกนัสิ่งแวดลอม ขจัดมลพษิสิ่งแวดลอม การผลิต
อยางไรมลพษิ การประหยดัพลังงาน ประหยัดน้ํา และการนํากลับมาใชใหม  
 2.8 แนวโนมดานสิง่แวดลอมของประเทศไทย 
 สิ่งแวดลอมในปจจบุันของสงัคมไทย โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิอยูในภาวะเสือ่มโทรม
ถูกทําลายมาก จําเปนที่ทกุฝายจะตองรบีเรงชวยกันปรับปรงุแกไข เพือ่คุณภาพชวีติที่ดีขึน้ สาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมลงอยางมาก ไดแก  
 1. ผูที่มีความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม ไมมีความจริงใจในการปฏิบตั ิ การปลุกจติสํานกึในเรื่องน้ียังไม
ไดผลเทาทีค่วร 
 2. ผูรักษากฎหมายไมปฏบิตัติามกฎหมายอยางเครงครัด ยังมีการหาชองทางจากกฎหมาย หรือ
ละเลยไมบังคบัใชกฎหมาย เพือ่พิทักษรักษาสิ่งแวดลอมอยางเต็มท่ี ผูมีอํานาจอทิธพิลท้ังในระดับทองถิน่
และระดับชาต ิบางรายยังแสวงหาผลประโยชนดวยการทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมของชาตอิยู 
 3. ขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานพฒันา กับหนวยงานพทัิกษรักษาสิ่งแวดลอมทั้ง
ฝายรัฐ ธุรกิจเอกชน และองคกรตางๆ 
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 สนิท สมัครการ และสุพรรณี ไชยอําพร (2538 : 51 - 52) ไดเสนอไววา สิ่งแวดลอมของสังคมไทย 
ในอนาคตจะดีขึ้นกวาทีเ่ปนอยู แตบางสวนก็เห็นวาจะไมดีขึ้น แตคงจะไมเลวลงไปกวานี ้ เพราะปจจบุัน
ถือวาอยูในสภาพทีเ่ลวรายทีสุ่ดแลว แตการจะปรบัปรุงพฒันาใหดีขึ้น จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
ทุกฝายและดําเนินการอยางตอเน่ืองจริงจัง 
 1. สิ่งแวดลอมจะดีขึ้น เพราะผูคนจํานวนมากเริม่เรยีนรูถึงผลเสียหายจากการทําลายสิ่งแวดลอม 
และมีการตื่นตัวกันมากขึ้น 
 2. รัฐจะตองจริงจังในเร่ืองนีม้ากขึ้น ท้ังในแงนโยบาย การปฏิบตัิตามกฎหมาย การติดตามผล 
และความรวมมือหรือประสานงานกับองคกรเอกชนเพื่อพทัิกษรักษาสิ่งแวดลอมดวย สิ่งแวดลอมจึงจะดีขึ้น 
 3. สิ่งแวดลอมจะยังไมดีขึ้นใน 10 – 15 ปขางหนา เพราะพวกทีจ่องเอาประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ธรรมชาต ิ มีทั้งคนในระบบราชการและนอกราชการ ประชาชนกเ็ชนกัน ขณะเดียวกันก็มีบางฝายพยายาม
อนุรักษสิง่แวดลอม ตอตานการทาํลาย นําไปสูการทาทาย ขัดแยงกัน ผูรักษากฎหมายไมเด็ดขาด ยังหวง
ประโยชนตน แตถงึอยางไรก็คงจะไมเลวลง เพราะมีคนคอยถวงไว 
 สรุปไดวา แนวโนมสิ่งแวดลอมในอนาคต แบงออกเปน 2 แนวทาง คอื อาจจะดขีึ้นเนือ่งจาก  
ผูคนจํานวนมากเริ่มเรียนรูถึงผลเสยีหายจากการทําลายสิ่งแวดลอม อีกแนวทางหนึ่ง คือ อาจจะยังไมดี
ขึ้นใน 10 – 15 ปขางหนา เนื่องจากการปลุกจิตสํานึกในเร่ืองสิ่งแวดลอมยังไมไดผลเทาที่ควร มีการแสวงหา
ผลประโยชนจากสิ่งแวดลอม ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ และการไมปฏิบตัติามกฎหมาย  
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3. สถานการณสิ่งแวดลอม  
 สถานการณสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 สวน คอื สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก และสถานการณ
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย รายละเอียดมีดังตอไปนี ้
 3.1 สถานการณส่ิงแวดลอมในระดบัโลก   
 อนชุ อาภาภิรม (2543 : 59 - 61) ไดสรปุสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในระดับโลก ไวดังตอไปนี ้
 1. ปญหาการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 
 สิ่งมีชีวิตนับพันๆชนิดทั่วโลก กําลังตกอยูในอันตรายจากการใชสอยมากเกินไป การสูญเสีย
ถิ่นที่อยู และมลพษิสิ่งแวดลอม เน่ืองจากสิ่งมีชวีติในระบบนเิวศน้ัน ตางตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การ
สูญเสียสิ่งมีชวีิตชนิดใดชนดิหน่ึงไป อาจทําใหสิ่งมีชีวติอื่นๆอีกมากมาย ตองพลอยสูญหายตามไปดวย 
สัตวเลี้ยงและพืชพันธุธัญญาหารตางก็ตกอยูในอันตรายเชนเดียวกัน พชืและสัตวในบางทองถิ่นกําลังสญู
หายไป เนือ่งจากถูกทดแทนดวยพันธุพืชและสตัวทีไ่ดรับการพฒันาขึน้มา เพื่อการเกษตรแบบเรงรัดแผน
ใหม  
 ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ จากการเพิ่มจํานวนประชากร และความกาวหนา
ของโลก เชน การผลิต การขนสง การสือ่สาร การสํารวจถิ่นฐานและหาทรัพยากรใหมๆในเขาสูงปาดงดิบ 
ทะเลทราย มหาสมุทร ลวนทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ผลจากการกระทําของมนษุยที่สงผล
กระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ คอื การเพิ่มขึน้ของคารบอนไดออกไซด ที่ทําใหอากาศรอนขึ้น 
อาการแปรปรวนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางชวีะ เชน การนําสิง่มีชีวิตใหมเขามาในระบบนเิวศ การ
ดัดแปลงยีน การตกตะกอนของไนโตรเจน จากการใชปุยเคมีจํานวนมหาศาลในทางเกษตร  
 2. ปญหาที่ดิน 
 ปญหาที่ดินเปนปญหารายแรงของโลกเกิดขึ้นทั้งในประเทศทีพ่ัฒนาแลว และกําลังพฒันา เชน ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงผลิตอาหารเลี้ยงชาวสหรัฐได 269 ลานคน ใหมีกิน 1,000 กิโลกรัมตอคน และสงขายทั่วโลก 
เปนการเกษตรแบบอุตสาหกรรม ใชเคร่ืองจักร ใชน้ํา ใชเชือ้เพลิงมาก และเนนพืชชนิดเดียวกัน ไดแก 
ขาวโพด ขาวสาลี ขาวเจา ทั้งๆทีพ่ชือาหารในโลกมีราว 5 หม่ืนชนิด ทําใหเสียสมดุลทางระบบนิเวศ 
เครื่องจักรทําลายจลุินทรียในดิน ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 95 ของสิ่งมีชวีติ ในสหรัฐอเมริกาใน 50 ปขางหนา 
สหรัฐอเมริกาจะประสบปญหาการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น สวนในประเทศยากจน ดินในพื้นที่
เพาะปลูกราวรอยละ 20 ถูกทําลายและกระทบตอประชากรราว 1 พันลานคน  
 3. ปญหาน้าํ 
 โครงการสิ่งแวดลอมสหประชาชาต ิ(UNEP) รายงาน “ภาวะสิ่งแวดลอมโลก 2000” ไววา หากเรา 
ยังใชนํ้ามากในการบริโภคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ทั้งๆที่น้ําจืดมีอยูนอย เม่ือประชากรเพิม่ การใชน้าํ
เพิ่ม 
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ในอีก 25 ปขางหนา จํานวนประชากรโลก 2 ใน 3 จะประสบปญหาตึงเครียดทางน้ํา (Water Stress)  
 ปจจุบันประชากรรอยละ 20 ขาดน้ําดื่มสะอาด รอยละ 50 ขาดสุขาภิบาลที่ดี พบเชือ้แบคทีเรยีที่
ทําใหทองรวง ในแมน้ําของทวีปเอเชียสูงกวามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด 50 เทา สงผลตอชวีิต
คน 1.12 พันลาน เปนสาเหตุใหเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ เสยีชีวิตปละ 15 ลานคน 
 4. ปญหาขยะและสารพษิ 
 ขยะและสารพษิจากการบริโภคมากมายเพิ่มขึ้นตามความกาวหนาของวทิยาศาสตร และจํานวน
มนุษยที่เพิม่ขึน้ พวกทีค่งทนสลายยาก เชน พลาสติก สารกัมมันตรังสีทางการแพทย และในการผลิต
ไฟฟา สารพษิโลหะหนักจากการเกษตร และอุตสาหกรรมปนเปอนอยูในอากาศ ดิน น้ํา สัตว และมนุษย 
จึงเปนอันตรายตอระบบนเิวศทั้งระบบ โดยเฉพาะในเมืองใหญ ท่ีมีคนอพยพเขามาอยูมาก  
 5. ปญหาโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศของโลกเปลีย่นแปลงไดตามธรรมชาต ิ เชน การเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล เนือ่งจาก
การเอียงของแกนโลก การเกดิภูเขา การแผรังสีจากดวงอาทติย อุกกาบาตพุงชน แตการเผาเชือ้เพลิงฟอสซิ
ลของมนุษยท่ีทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด อันเปนกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะในยานอุตสาหกรรม ทํา
ใหโลกรอนเร็วขึ้นกวาที่คาดหมายไว 
 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศในป พ.ศ. 2539 มีปริมาณ 23,900 ลานตัน 
มากกวาป พ.ศ. 2538 ถึง 400 ลานตัน และมากกวาป พ.ศ. 2493 เกือบ 4 เทาตัว เกิดขึ้นมากที่สุดใน
อเมริกาเหนอื ซึ่งเปนประเทศอุตสาหกรรม 
 อากาศท่ีรอนขึ้นทําใหอากาศแปรปรวนมากขึ้น เชน ฝนแลงหนัก ฝนตกหนัก พายุรุนแรง ปรากฏการณ
เอลนิโญที่รุนแรงกวาทีเ่คยเปน พืชและสตัวหลายชนิด อาจอพยพไปสูเขตอบอุน จึงกระทบตอระบบนิเวศ
เขตรอนและเขตอบอุน ความหลากหลายทางชีวภาพแปรเปลี่ยนไป โรคเมืองรอนแพรขยายออก พื้นทีช่ายฝง
ถูกนํ้าทวม โดยเฉพาะเกาะตางๆหลายแหงถูกน้ําทวม 
 กลาวโดยสรุป โลกในปจจุบนั ตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมในดานการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปญหาที่ดิน น้ํา ขยะและสารพษิ และปญหาโลกรอนและการเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ 
 3.2 สถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  
 มนตรี จุฬาวัฒนทล (2544 : 179 – 196) ไดสรุปสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ไวดังตอไปนี ้
 1. ทรัพยากรปาไม  
 ประเทศไทยไดมีความพยายามในการรักษาทรัพยากรปาไม โดยไดประกาศยกเลิกการให
สัมปทานการทําปาไมในปา ตั้งแต พ.ศ. 2532 อัตราการสูญเสียพื้นท่ีปาไมกอนและหลังการยกเลิก
สัมปทานปาไมไมแตกตางกัน อีกทั้งคุณภาพทางชีวภาพของปา ก็ถดถอยลงเปนอันมาก ระบบนิเวศเสียหาย
และเสื่อมโทรมลง เพราะนํ้ามือมนุษยท่ีใชไปเพื่อการเกษตร การพาณิชยและการทองเท่ียว 
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 2. ทรัพยากรสัตวปา   
 ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการจัดทําบัญชีรายการสถานภาพชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังใน
ประเทศไทย (red data vertebrate species) พบวา สัตวมีกระดูกสนัหลังที่สูญพนัธุแลวมี 6 ชนิด ไดแก 
สมัน นกชอนหอยใหญ นกพงหญา ปลาหางเหยี่ยว ปลาเสอืตอ และปลาสายย ู
 3. ทรัพยากรน้าํ 
 ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าจืดที่นํามาใชไดตอหัวประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเอเชีย ลุมนํ้าที่มี
ปริมาณ น้ําตอหัวตํ่ามากและคาดวาจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต ไดแก สะแกกรัง ปาสัก ทาจีน ช ีวัง 
ยม เกิดความขัดแยงดานการใชน้ํา ท้ังความขัดแยงระหวางภาคเศรษฐกิจ เชน ระหวางการใชน้าํของภาค
การเกษตร ภาคอตุสาหกรรมกับภาคบริการ และระหวางตนน้ําปลายน้าํในลุมน้ําเดียวกัน 
 ในสวนของน้ําบาดาล ปจจบุนัยังไมไดรับการศึกษาศักยภาพแหลงน้ําบาดาลไวอยางจริงจัง การ
สูบนํ้าบาดาลมาใชจนเกินกําลัง การเติมน้ําโดยธรรมชาติในเมืองใหญๆ โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดกอใหเกิดปญหาระดบันํ้าบาดาลลดลง ทําใหเกิดแผนดินทรุด และบางแหงมีน้ําเค็มแทรก
ซึมเขามาในแหลงน้ําบาดาล นอกจากนี้บางบริเวณยังเกิดปญหาการปนเปอนของสารเคมี และน้าํเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน 
 4. ทรัพยากรที่ดินและการใชที่ดิน 
 พื้นทีทํ่าการเกษตรตอประชากรประเทศไทย ลดลงจาก 2.5 ไรตอคนในป พ.ศ. 2526 เปน 2.2  
ไรตอคนในป พ.ศ. 2536 ในชวงเวลาเดียวกนั เม่ือพจิารณาสดัสวนของพืน้ท่ีตามขนาดการถอืครองเพือ่
การทาํการเกษตรของทั้งประเทศ พบวา สัดสวนพื้นทีถ่อืครองขนาดเล็กคงที ่ขนาดกลางลดลง และขนาด
ใหญเพิ่มขึ้น สําหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ถึงแมจะมีขอมูลที่เปนกรณีศึกษาเกี่ยวกบัการ
พังทะลายของดิน และปญหาการเปลี่ยนคุณภาพดินจากการจัดการที่ไมถูกตอง หรอืจากการทําการเกษตร
ประเภทตางๆ แตขอมูลท่ีมีอยูไมสามารถใหภาพรวมในระดบัประเทศที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจกรรมที่
มนุษยสรางขึน้  
 5. ทรัพยากรแร 
 แรเปนทรพัยากรธรรมชาตทิีมี่ความสําคัญตอเศรษฐกจิมาโดยตลอด ในอดีตกวารอยละ 80 ของ
มูลคาการผลติเปนการสงออก เม่ือประเทศไทยหันมาเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําใหความ
ตองการแรในประเทศเพิ่มขึน้ ปจจุบันการผลิตแรสวนใหญของประเทศไทย เปนการผลิตเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการใชภายในประเทศ ทําใหโครงสรางการผลิตแรเปลี่ยนจากการผลิตแรโลหะมาเปนแรอุตสาหกรรม 
โดยมีสัดสวนของการผลติแรอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 57 ในป พ.ศ. 2530 เปนรอยละ 97 ในป พ.ศ. 
2540 
 เม่ือพจิารณาสัดสวนของมูลคาการใชแรในประเทศเทียบกับมูลคาการสงออก พบวา มีสัดสวนที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยเพิม่ขึ้นจากรอยละ 60 ในป พ.ศ. 2530 เปนรอยละ 
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87 ในป พ.ศ. 2540 ในดานการพฒันาทรพัยากรแรของประเทศไทย มักเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการ
พฒันา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ โดยเฉพาะเม่ือความตองการใชมีมากขึ้น ในขณะที่ความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศลดลง ทําใหเกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทํา
เหมืองแร 
 6. ทรัพยากรพลังงาน 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในอตัราสูง สงผลใหความ
ตองการใชพลงังานของประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและในอตัราที่สูง ความตองการใช
พลังงานในเชงิพาณิชยของประเทศในป พ.ศ. 2540 คดิเปนปริมาณน้ํามันดิบกวา 1.2 ลานบารเรลตอวัน 
เพิ่มมากขึ้นกวา 3 เทาของปริมาณความตองการใชเม่ือป พ.ศ. 2530  
 ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่าํอยางรวดเรว็ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สวนหน่ึงเปนผลมาจาก
การปรับเปลีย่นระบบอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราของไทย สงผลทําใหคาเงินบาทขาดความมั่นคงและ
เศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว ภาคธุรกิจมีผลติผลลดลง และภาคครัวเรือนเริม่มีการใชพลังงานอยางประหยัดมากขึ้น 
สงผลใหอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในเชิงพาณิชยชะลอตัวลงไป จากป พ.ศ. 2539 ซึ่งเดิมมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใชพลังงานรอยละ 11.2 ลดลงเหลอืรอยละ 4.3 ในป พ.ศ. 2540  
 อยางไรกต็าม ประเทศโดยรวมสามารถผลติพลังงานสนองความตองการไดในจํานวนจํากัด เพราะ
มีแหลงพลังงานจํากัดทั้งน้ํามันดิบ กาซธรรมชาต ิ ถานหิน พลังน้ําจากเขือ่น จึงตองนําเขาพลงังานจาก
ตางประเทศเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 65.5 ซึ่งสวนใหญเปนการนาํเขาในรปูนํ้ามนัดิบ  
 7. พืน้ทีช่ายฝงทะเลและมหาสมุทร 
 ถึงแมวาจะมีการตืน่ตวัของทัง้ภาครัฐและประชาชน ในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนเปนจาํนวน
มาก  
แตจากสถิติของกรมปาไม พบวา พื้นท่ีปาชายเลนของประเทศยังคงลดลงอยางตอเนื่อง จากที่มีอยูเกือบ 
2 ลานไร ในป พ.ศ. 2518 เหลอืเพยีง 10.05 ลานไรในป พ.ศ. 2539 สําหรับทรพัยากรปะการัง แหลงหญา
ทะเลชายฝงและชายหาด ก็อยูในสภาพเสือ่มโทรมลงเชนกัน ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากการพฒันาการเพาะเลีย้ง
สัตวน้ําชายฝง การเรงรัดพัฒนาการทองเที่ยว และการขยายตวัของเมือง 
 ในสวนของทรัพยากรประมง ประเทศไทยไดใชทรัพยากรประมงเกินกวาศักยภาพการผลิตโดย
ธรรมชาติ โดยจํานวนเรือประมงมีจํานวนมากขึ้น ในขณะที่จํานวนทรพัยากรที่เหลอือยูมีจํากัด ดัชนีท่ีแสดง
ความเสื่อมโทรม ไดแก การลดลงของอัตราการจับตอชั่วโมงลากอวนในอาวไทย ท่ีพบวาสูงถึง 265 
กิโลกรัมตอชัว่โมงเม่ือป พ.ศ. 2506 และลดลงเหลอืประมาณ 25 กิโลกรัมตอชัว่โมงในปจจุบัน  
 สิ่งแวดลอมชายฝงและสิ่งแวดลอมทางทะเลถูกทําลายลง เนื่องจากการพัฒนาสาธารณูปโภค การ 
พัฒนาเมือง การพฒันาอุตสาหกรรมทองเที่ยว การใชท่ีดินเพื่อการเกษตร และโดยเฉพาะการเพาะเลีย้ง
สัตวน้ําเชิงพาณิชย การทําประมงพาณิชยโดยใชอวนลาก อวนรุน การเพาะเลี้ยงสัตวเลี้ยง สัตวน้ําเชิง
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พาณิชย โดยเฉพาะกุงกุลาดํา ซึ่งเปนสนิคาสงออกสําคัญ ยังไมเห็นแนวโนมที่ยัง่ยืนอยางชัดเจน และยัง
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และผูผลิตกลุมอื่นๆ เชน ชาวนาขาว ชาวสวน การจัดการ การ
ทองเที่ยวที่ไมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล เปนการทําลายทั้งคุณภาพนํ้าทะเล และปะการังในอาว
ไทยและอันดามัน    
 8. มลพษิทางน้าํ 
 จากการสํารวจคุณภาพน้ําของแมน้ําทัว่ประเทศ โดยกรมควบคุมมลพษิในป พ.ศ. 2540 พบวา
รอยละ 14 ของแหลงน้ําทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ซึ่งเหมาะแกการอนุรักษสัตวน้ําหรืออุปโภค
บริโภค ไดแก แมน้ําแควนอย แมน้ําเสียว แมน้ําแควใหญ และแมนํ้าหลังสวน หนองหาน บึงบอระเพ็ด 
และทะเลสาบสงขลา บริเวณทะเลนอย แหลงน้ํารอยละ 49 อยูในเกณฑพอใช สามารถใชประโยชนดาน
การเกษตรหรอือปุโภคบริโภคโดยทั่วไป สวนอีกรอยละ 37 อยูในเกณฑต่ํา   
 แหลงน้าํในลุมน้ําในภาคกลางมีสภาพเสือ่มโทรมมากที่สดุ โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยาและ
แมนํ้า 
ทาจีนตอนลาง ซ่ึงเปนแหลงที่มีชุมชนและอุตสาหกรรมอยูหนาแนน พบวา มีการปนเปอนของแบคทีเรียโคลิ
ฟอรม มากที่สุด นอกจากนี้ปจจัยใหมท่ีนาเปนหวงก็คือ มีการตรวจสอบพบแอมโมเนียไนโตรเจน ในลุมน้ํา
ภาคกลาง ในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวติในนํ้าได  
 9. มลพษิทางอากาศ 
 ปญหาฝุนละอองในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2540 ลดลงเลก็นอย ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากการ
ดําเนินมาตรการตางๆ ในการลดปริมาณการระบายฝุนละอองจากแหลงกําเนิด ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ถดถอย สําหรับในยานที่มีการจราจรหนาแนน ปริมาณฝุนละอองเฉลี่ย 1 ป เกินคามาตรฐานใน
ป พ.ศ. 2539 ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่สารตะก่ัวที่
ตรวจวัดไดมีคาลดลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการหามผสมสารประกอบของตะกัว่ลงใน
น้ํามันเบนซิน 
 10. มลพิษทางเสียง 
 ระดับเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวดัระดับเสียง 
18 สถานี พบวา บริเวณชุมชนใกลถนนมรีะดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน เชน บริเวณโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ แขวงการทางธนบุร ี เคหะชมุชนดินแดง สวนบรเิวณสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ และ
ชุมชนทัว่ไป สวนใหญมีระดบัเสียงไมเกนิมาตรฐาน เชน ท่ีเคหะชมุชนคลองจั่น โรงเรียนนนทรีวิทยา องคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร  
 สําหรับในเขตภูมิภาค ซ่ึงมีสถานีตรวจวดัระดับเสียง 19 สถานี ครอบคลุม 13 จังหวัด พบวา 
ระดับเสียงสวนใหญยังไมเกินคามาตรฐาน  
 11. มลพษิจากขยะ 
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 ปริมาณขยะของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะสัดสวนของขยะกําจัดยาก ในป พ.ศ. 
2540 มีปริมาณขยะทีเ่กิดจากชุมชนทัว่ประเทศ ทั้งสิ้นประมาณ 37,102 ตันตอวนั ในจํานวนนี ้ เปนขยะ
ของกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 24 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ประมาณรอยละ 35 เปนขยะในเขตเมือง 
และประมาณรอยละ 41 เปนขยะในเขตชนบท 
 12. มลพษิจากสารอนัตรายและของเสยีอันตราย 
 ประเทศไทยไดนําสารเคมตีางๆที่เปนอันตราย มาใชเปนวตัถุดิบในกระบวนการผลติมากขึ้น 
จาก 
ปริมาณการใชสารเคมี 2.01 ลานตันในป พ.ศ. 2530 เพิ่มเปน 12.24 ลานตันในป พ.ศ. 2539 การใชสารเคมี
โดยขาดการควบคุมท่ีดีพอ ทําใหเกิดอุบตัิเหตุจากสารพษิบอยขึ้น รวมทั้งยังสงผลกระทบตอสขุภาพ
อนามัยของผูบริโภคในรูปของสารตกคางในพชื ผัก ผลไม และอาหาร  
 ในปจจบุัน สดัสวนของเสียอันตรายที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักการสุขาภิบาล ยังมี 
ตามสถานที่สาธารณะ หรือบางคร้ังก็มีการเก็บขยะและกําจัดอยางไมถูกหลักวิชา 
 13. ส่ิงแวดลอมศลิปกรรม 
 ปจจุบันสิ่งแวดลอมศลิปกรรมโบราณชํารุดทรุดโทรมลงมาก สวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป
ตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาบานเมือง โดยมิไดคํานึงถึงการ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม บางคร้ังก็ไมรูถึงคุณคา และไมเห็นวาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มี
ความสําคัญที่ตองรักษาไว บางครั้งก็เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมศลิปกรรมบาง แตไมรูวิธีการรักษา จึงไมรู
จะรักษาไวไดอยางไร 
 14. ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน 
 ความเปนเมืองของประเทศไทย ยังนับวาต่ํากวาระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือ
เปรยีบเทียบกบัประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกจิใกลเคียงกัน ยังมีการกระจุกตวัของ
ประชากรมากเกินไปในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก็กระจุกตัว
อยูในและรอบๆกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดปญหาคับคั่ง แออัด ความไมเพียงพอของสาธารณูปโภค 
 สรุปไดวา สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ยังคงมีปญหาในดานทรัพยากรปาไม สัตวปา 
น้ํา ท่ีดินและการใชท่ีดิน แร พลังงาน พืน้ท่ีชายฝงทะเลและมหาสมทุร มลพษิทางนํ้า อากาศ เสียง ขยะ 
สารอันตรายและของเสยีอันตราย ความเสือ่มโทรมของศลิปกรรม และความเสือ่มโทรมของเมอืงและชุมชน  
 
4. สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษาในประเทศไทย  
 สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษาในประเทศไทย แบงเปน 3 สวนใหญๆ  คือ สิ่งแวดลอม
ศึกษานอกระบบโรงเรยีน สิ่งแวดลอมศกึษาในระบบโรงเรียน (อบุลพงษ วฒันเสรี. 2535 : 333 – 339) 
และการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษาของหนวยงานตางๆ   
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 4.1 สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
 บุคคลทั่วไปมักมีความคิดเสมอวา เม่ือออกจากโรงเรียนแลว ก็มักจะมุงแตประกอบอาชีพ ทําให 
ความสํานึกและทศันคติเกีย่วกับสิ่งแวดลอมไมไดรับความสนใจ สิ่งที่ตามมาคือ บุคคลเหลานีจ้ะเปนผูกอ
ปญหาสิ่งแวดลอมเสมอ ไมวาจะโดยความตั้งใจ หรือดวยความไมตั้งใจก็ตาม จึงพบเสมอที่มีผูคนทําอะไร
งายๆ เชน เทขยะมูลฝอยลงในคลองหรือแมน้ํา ทิ้งเศษขยะจากรถยนตลงบนถนน หรือการแสดงความเห็น
แกตัว  ในลักษณะตางๆ เปนตน  

 ดวยเหตุดังกลาว การศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงควรจะไดมีขึ้น เพือ่จะไดเปนเครือ่งเตือนสติตอ 
ผูออกจากโรงเรียน ใหมีจติสํานึกที่ดีตอไป สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดมีการจัดอยูในรูปแบบ
ตางๆ เชน โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ นิทรรศการ การประชุมวิชาการ ฯลฯ ดังน้ี 
 สื่อมวลชน 

 โทรทัศน  มีการแบงเวลาใหกับรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประเภทของรายการมีทั้ง
ภาพยนต สารคดีชีวติสตัว ขาว เกมโชวตอบปญหาเกีย่วกับการดํารงชีวติของสัตว รายการทีพ่าผูชมไป
เยี่ยมกลุมอนรัุกษตางๆ และรายการเสริมสรางความรูทางสิ่งแวดลอม เชน การประหยัดพลังงาน การ
อนุรักษตนน้ําลําธาร ฯลฯ ปจจุบันโทรทัศนหลายชอง แพรภาพและเรือ่งราวส่ิงแวดลอมทีทั่นตอเหตุการณ
ดีมาก 
 วิทย ุ มีรายการที่จัดเพือ่สิ่งแวดลอมโดยตรง และจัดโดยการนําเอาเรื่องของสิ่งแวดลอมไปเปน
สาระประกอบในการสนทนากับผูฟงมากขึน้ รายการเหลาน้ีมีทัง้ของสถานีวทิยุในสวนกลางและสวน
ทองถิ่น 
 หนังสือพิมพ หนังสือพิมพหลายฉบับ แบงเน้ือที่ใหเปนคอลัมนสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ มีการ
รายงานขาวสิ่งแวดลอมเปนระยะๆ ทันตอเหตกุารณ มีการทาํสกูปขาวพเิศษ เก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมที่
อยูในความสนใจของประชาชน เชน เร่ืองการทํานาเกลอืในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เหตุการณอุทกวาต
ภัยครั้งยิ่งใหญในภาคใต ฯลฯ เปนตน  
 นิตยสารและวารสาร เปนสิ่งพิมพอีกประเภทหนึ่ง ปจจุบันกลุมผูอานที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมเฉพาะทาง เชน นิตยสารประเภททองเท่ียว ผจญภัย โบราณคด ีแคมปง ตกปลา ดําน้ํา การ
แตงสวน และเลี้ยงสตัว เปนตน  
 กลุมหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 กลุมนี้จัดเปนอกีกลุมหน่ึงที่ใหบริการเผยแพร ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไปสูประชาชนอยาง
กวางขวาง มีทั้งที่จัดทําสื่อเผยแพรเอง เชน การไฟฟาฝายผลิต การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมปาไม 
กรมประมง ฯลฯ และสนับสนุนทุนใหผูอื่นทําสื่อที่ผลิต มีท้ังที่เปนหนังสือ เอกสารเผยแพร ภาพยนตร เทป
โทรทัศน โปสเตอร สติกเกอร คําขวัญตางๆ  
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 กลุมเอกชนและองคกรอิสระ 
 ในกลุมน้ีแบงได 2 กลุมยอยๆ คือ กลุมท่ีใหการศึกษาสิง่แวดลอม โดยไมหวังผลตอบแทนในรูป
ของกําไร กลุมนี้มีการรณรงคเปนเร่ืองๆ เชน ลดควันพิษ เลิกสูบบุหรี่ อยาทิ้งขยะ ฯลฯ กลุมนี้มัก
ประกอบดวยคนที่มีความรู และมีประสบการณคอนขางมาก บางกลุมเผยแพรผานสื่อมวลชน บางกลุมเขาถึง
ประชาชนกลุมเปาหมายโดยตรง กลุมนี้รวมทั้งศิลปน ดารา นักรอง นักแตงเพลง กลุมยอยอีกกลุมหนึ่ง
เปนพวกที่ให สิ่งแวดลอมศึกษา โดยหวังผลประโยชนทางการคา การประชาสัมพันธ หรือการเมือง มัก
เปนกลุมที่จับเอาเร่ืองที่กําลังเปนที่สนใจ เปนท่ีวิพากษวิจารณหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ขายมา
พลอท (Plot) เปนเรือ่งราวเพือ่นําเสนอแกบุคคลทัว่ไป 
 
 กลุมศาสนา  
 กลุมนี้สามารถใหสิ่งแวดลอมศึกษา เขาถึงใจของประชาชนไดงายทีสุ่ด บนพื้นฐานของความ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน มีกระจายอยูทั่วทุกภาค กลุมน้ีจัดเปนแหลงใหการศึกษาสิ่งแวดลอมนอกระบบ
ท่ีดีมากกลุมหนึ่ง หากมีความแมนยําและรอบรูในแนวคิดหลักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง การใหความ
สนับสนุนทางดานทฤษฎี วิธีปฏิบัติและขอมูลที่จาํเปนกับกลุมนี้ จะทําใหการเผยแพรเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.2  ส่ิงแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน หมายถึง สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบการศึกษา ที่มีหลักสูตร
กํากับ 
ชัดเจนของโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพือ่ใหประโยชนตอการดําเนินงานการจัดสิ่งแวดลอมใน
อนาคต  
 สิ่งแวดลอมศกึษาในระบบโรงเรียน ไดบรรจุไวในหลักสูตรตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนกระทั่งถึง
มหาวิทยาลัย ลักษณะโครงสรางของการใหการศึกษาสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีความตอเนื่องท้ังสาระ
เนือ้หาวิชา และความยากงายดวย ในหลายๆประเทศไดบรรจุหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาเอาไวในหลักสูตร 
เชน ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน และประเทศไทย ฯลฯ อยางไรก็ดี สวนใหญ
แลวเปนที่นาสังเกตวา สิ่งแวดลอมศึกษานั้นเปนสวนที่สอดแทรกอยูในวิชาตางๆเทานั้น มีหลายประเทศ
ท่ีบรรจุไวเปนวิชาเลือก และก็มีบางประเทศเชนกันท่ีกาํหนดใหเปนวชิาบังคับ สําหรับประเทศไทยนัน้ เพิ่ง
จะตืน่ตัวมาไมนานนี ้ ไดบรรจุวชิาสิ่งแวดลอมศึกษาทั้งสอดแทรกวิชาอื่น เปนวิชาเลือก และเปนวิชาบังคับ 
วิชาที่ใหเรียนมีพียงสถาบันผลิตครูเทาน้ัน ท่ีระบุวาเปนวิชาสิ่งแวดลอม สวนสถาบันอื่นหรือการศึกษา
ระดับอื่น มักจะเปนรูปแบบของวิชาคลายคลึงกัน เชน ทรพัยากรธรรมชาต ิ การอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ หลักการอนุรักษวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสิ่งแวดลอมกับ
มนุษย เปนตน สําหรับในระดับอุดมศึกษา ไดมีการเปดสอนถึงขั้นระดับบัณฑติศึกษา สาขาสิ่งแวดลอมขึน้
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ในประเทศไทย เชน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชยี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ ก็ตาม ผลท่ีออกมาในขณะนี้ยังไมไดรับการตอบสนอง
ท่ีนาพอใจ เพราะสภาพสิ่งแวดลอมของไทยในปจจบัุนยังคงมีแนวโนมที่จะเลวลงเรือ่ยๆ คงจะตองศึกษา
ลักษณะโครงสรางของหลักสูตรหรอืปจจยัท่ีเกี่ยวของโดยละเอียด จึงจะสามารถทราบได 
 4.3 การจัดการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษาของหนวยงานตางๆ   
 ปจจุบันหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาทัง้ใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรยีน ดังตอไปนี ้  
 1. โครงการโรงเรียนสีเขียว 
 โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนโครงการหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ
มูลนิธคิุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ (Wildlife Fund Thailand) 
จัดทําขึ้นโดยไดรับการสนบัสนุนโครงการ จากกองทนุคุมครองสตัวปาโลกแหงสหราชอาณาจกัร (World 
Wide Fund For Nature – United Kingdom) (WWF – UK) และ The British Overseas Development 
Administration (OAD)  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในวถิีชวีิตปกตขิองครู อาจารย และนักเรียน ภายในหองเรยีน 

บริเวณโรงเรียน และบริเวณใกลเคยีงโรงเรียน  
 2. สรางนิสัย จิตสํานึกการอนุรักษ และการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน  

 3. เสริมจุดประสงคดานสิง่แวดลอมศึกษา เขาไปผสมผสานกบัจดุประสงคการเรียนการสอน
ตามปกติในหลักสูตร 
 4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร เชน ชมรม กลุมสนใจ ท่ีใหนักเรียนไดคิดทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
เชน การแยกขยะและการนํากลับมาใชใหม การประหยัดไฟฟา การลดมลพิษในโรงเรียน เปนตน 
 5. มีการประเมินผลกระทบของโรงเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมในทองถิ่น  
 6. จัดใหมีแหลงการเรียนรูภายนอกหองเรียน (Learning Station) ใหนักเรียนไดเรียนรูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในบรรยากาศจริงๆ 
 2. โครงการนาํรองเพื่อเสริมสรางความรู และปลูกฝงจริยธรรมดานสิง่แวดลอมแกเยาวชน 
 โครงการนํารองเพือ่เสริมสรางความรูและปลกูฝงจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน เปนโครงการ
ของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. เสริมสรางความรู สรางจติสํานึก และปลกูฝงจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน 

 2. กระตุนใหทองถิ่น มีบทบาทในการอนุรักษและปกปองทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 3. คิดคนกลวธิีใหมๆ ดานการเรียนการสอน 
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 4.  จัดทําคูมือและสือ่การเรยีนการสอนแผนใหม เนนการมีสวนรวมของนักเรียนและชาวบาน 
 5. จัดอบรมครู 
 6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร เชน การจดันิทรรศการ   
 7. ประสานความรวมมือกบับริษทัเอกชน สื่อมวลชน และสวนราชการ ท้ังภายในประเทศและ
นานาชาต ิเพือ่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนและชุมชน 

 3. โครงการนักสบืสายน้าํ 
 โครงการนกัสบืสายน้ํา เปนโครงการสิ่งแวดลอมศกึษาระยะยาว 3 ป (กันยายน  2541 - สิงหาคม  
2544) บริหารงานโดยมูลนิธิโลกสีเขยีว และไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานความรวมมือทางดาน
สิ่งแวดลอมและการพฒันา ประเทศเดนมารก (DANCED)  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. สรางศักยภาพแกครูและนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาใหสามารถตรวจสอบ ประเมินคณุภาพลําน้ํา  
 2. ประสานกับชุมชนในพื้นที ่ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี อันจะนําไปสูการรวมรับผิดชอบดูแลคุณภาพน้ํา

ในทองถิ่นตอไป 
 3. ประสานงานเครือขายโรงเรยีนมัธยมศึกษา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ในการ
จัดและพฒันากิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ดูแลลํานํ้าในทองถิ่น  
 4. ครูสามารถนํากิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเกีย่วกับคุณภาพนํ้า ไปประยุกตใชสอนในวิชาตางๆได 
 5. จัดทําคูมือสํารวจและดูแลลํานํ้า โดยความรวมมือของคณะครู นักการศึกษา ผูมีความรูใน
ทองถ่ิน นักนิเวศวทิยา รวมทั้งผูเชีย่วชาญดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสตัวน้ําจืด ทั้งชาวไทยและ
เดนมารก 
 6. มุงเนนกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศและสภาพของทองถิ่น 
 7. ครูและนักเรียนสํารวจเรือ่งท่ีเกี่ยวกบัคุณภาพน้ําและสภาพลําน้าํทองถิ่น 

 8. ครูสามารถเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพน้ําใหเขากับวิชาตางๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆได 
โดยไมเปนการเพิ่มภาระแกครูมากเกินไป 
 9. มุงเนนใหนักเรียนเกิดความตระหนัก รูจักการใชวิจารณญาณ ประเมินเหตุและผลอยาง
รอบคอบ และรูจักระดมความคิดสรางสรรค  
 10. ครูและนกัเรียนแลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูกับชุมชน 
 4. โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดเีดน เฉลมิพระเกียรต ิ
 โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกียรติ เปนโครงการที่กลุมบริษัทฮอนดา
ในประเทศไทยและพนักงาน ไดมอบหมายใหสมาคมสรางสรรคไทย หรือตาวิเศษ เปนผูดําเนนิโครงการ 
ภายใตความรวมมือจากกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงมหาดไทย 
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 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. ครู นักเรียน เสนอโครงการในดานการดูแล รักษา พัฒนา ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมทีโ่รงเรียนและชุมชนเผชิญอยู  

 2. มุงเนนใหชุมชนและผูปกครองเขามามีสวนรวมในโครงการ เพื่อใหการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เปนไปอยางยัง่ยืน  

 3. บูรณาการโครงการเขาสูหองเรียนใหเด็กๆไดเรียนรูและมีสวนรวม  
 4. โรงเรียนมีบทบาทสําคญัตอการจัดกระบวนการเรยีนรูของนักเรยีนและชุมชน 
 5. เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการของนักเรียน ใหสามารถเผชิญสถานการณและ
ประยุกตความรู มาใชในชวีิตประจําวันไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 6. ดําเนินการโดยสรางการมีสวนรวมจากแกนหลักสําคัญ 4 ฝาย ไดแก ผูบริหาร คร ูนักเรียน 
และชุมชน 

 5. โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 1) 
 โครงการรุงอรุณ (ระยะที ่1) เปนโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาต ิ และมูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย ไดรวมมือกันดําเนินโครงการ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุน 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้

 1. เสริมสรางและพฒันากระบวนการเรียนรูเชงิบูรณาการในหลักสตูรการศึกษา เพือ่ใหนักเรียนมี
ความตระหนักและจิตสํานึก มีความรูความสามารถและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม ในการอนุรักษ 
พลังงานและสิง่แวดลอม   
 2. วิจัยและพฒันาหลักสตูรการอนุรักษพลังงานและทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 3. วจิัยและพัฒนา ทดสอบสื่อ เทคโนโลยี การเรียนการสอน เพื่อการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
 4. ฝกอบรม สัมมนาผูบริหาร ศึกษานิเทศก คร ูและบคุลากรที่เก่ียวของกับการอนรุักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 
 5. สงเสริมกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอมในโรงเรียน 
 6. เนนหลักการมีสวนรวม (Participation) ไดแก การรวมวางแผน การรวมดําเนินการ การรวม
ประเมินผล และการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น 
 7. หลักการบูรณาการ (Integration) เปนการบูรณาการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เขาไป
ในกระบวนการทางการศึกษา  
 8. หลักการเรยีนรู (Learning) ใหทุกคนทีเ่กี่ยวของในโครงการ เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน  
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 9. หลักของการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 
 10. โรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงาน และ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนือ่ง  

 6. โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 2)  
 โครงการรุงอรุณ (ระยะที ่ 2) เปนโครงการที่สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) ไดรับการสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ฝกทักษะกระบวนการคิด เชื่อมโยงองคความรูของเนื้อหาวิชากับการ

ปฏิบตัิจริง  
 2. สงเสริมการเรียนรูจากการลงมือทาํกิจกรรมของโรงเรียนท่ีทุกฝายรวมกันคิดและทํา  
 3. สรางเสริมจติสํานกึดานอนุรักษ ที่สอดคลองกบัสถานการณ และความตองการของทองถิน่  
 4. ใชกิจกรรมในชุมชน ภูมิปญญาทองถิน่ สรางเปนแหลงเรียนรูรวมกัน  
 5. เนนการเรียนรูท่ีบูรณาการความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุก

ระดับชั้นอยางนอยระดับชั้นละ 1 กลุมประสบการณตอรายวิชา  
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณตรง (Experiential Learning) ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 7. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ของนักเรียน ครู 

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงานทองถิ่น เครือขายประชาสังคม  
 8. เสริมสรางความรู ความเขาใจ กระตุนจิตสํานึก ทัศนคติและพฤตกิรรมในการใชพลังงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
 9. จัดกจิกรรมเพือ่เสริมสรางความรูความเขาใจ และพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิง่แวดลอมใหกับโรงเรียน 
 10. สงเสริมกระบวนการเรยีนรูใหนักเรียน ครู โรงเรียน สังคม ชุมชน มีสวนรวมในการเรยีนรู
และจัดกจิกรรมตางๆ  

 11. สรางคูมือในหัวขอการประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ และการอนุรักษน้ํา ใหครูนําไปใช 
เสริมในการเรยีนการสอนในหองเรียน  

 12. พฒันาหลักสูตรใหมีการเรียนรูจากประสบการณตรง ปฏิบตัไิดจริงทั้งในโรงเรียน และ
สามารถขยายสูครอบครวั โดยมีผูเรียนเปนสําคัญ  

 13. มุงเนนการพฒันาเครือขายการทํางานในทองถิ่น เปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญและผูมีความรู
ความสามารถในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการสงเสริมใหกระบวนการเรียนรู  

 14. มีการนําภูมิปญญาชาวบานไปปรับใชและปฏบัิตไิดจริงอยางยัง่ยืน  
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 7. โครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย (Strengthening 
Environmental Education in Thailand Programme) (SEET)  
 โครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศกึษาในประเทศไทย (SEET) เปนโครงการของ
กระทรวงศกึษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยความรวมมือจาก 
DANIDA  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้ 
 1. บูรณาการกระบวนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานของการ
พฒันาผูเรียนใหสามารถปฏบิตัิการแกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชม  

 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด ความรูที่หลากหลาย ตลอดจนการมีสวนรวม และความ
รวมมือ ระหวางองคกรพฒันาเอกชน (NGO) องคกรภาครัฐ โรงเรยีน ศึกษานิเทศก ชุมชนในทองถิ่น 
หนวยงานทางการศึกษาระดับทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา วิทยากร นักวิจัย อาจารย
มหาวิทยาลยั และองคกรระหวางประเทศ ในการทาํงานในโรงเรียน  
 3. คนหาแนวคิดดานสิ่งแวดลอมศึกษา เชน การจัดการโรงเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนรูที ่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน การมีสวนรวมและความรับผดิชอบ และ
การจัดการเรยีนรูเชิงบูรณาการ 
 4. ผลิตและเผยแพรสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ดานสิ่งแวดลอมศึกษาแกศึกษานิเทศก 
คณะผูบริหารโรงเรียน และครู 
 5. ฝกอบรมเรื่องความคิดรวบยอด และยุทธวิธีดานสิ่งแวดลอมศึกษา แกกลุมเปาหมาย ไดแก 
ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และครู 
 6. ใหขอมูลสิง่แวดลอมศึกษาแกผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน และสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  

 7. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา เขาสู
กระบวนการเรียนรูในโรงเรยีนและสามารถจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศกึษารวมกบัชมุชน 

 8. พัฒนาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา รวมถึงตัวอยางสื่อดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
และขอมูลทางคอมพิวเตอรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

 9. พัฒนาระบบวจิัยเชิงปฏบัิติการ (Action Research) และประเมินผลขอมูลเกีย่วกบัประสบการณ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา  

 10. พัฒนาและจัดโครงการสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมศึกษา ใหแกเขตการศึกษา ผูปกครอง 
คณะกรรมการโรงเรียน และสมาชิก อบต. ในเขตพืน้ที่เปาหมาย  

 8. โครงการศนูยสิง่แวดลอมศึกษาระดับจังหวดั 
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 โครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด เปนโครงการของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. มุงสรางเยาวชนและชุมชนใหมีความรู จิตสํานึก รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติ และดํารงชีวิต
อยางมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน     

 3. สงเสรมิและพฒันาเทคนคิวิธกีารเรียนการสอน และการจัดกจิกรรมสิง่แวดลอมศึกษา 
หลักสตูรคูมือและสื่อการสอน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น  
 4. สงเสรมิและพฒันางานสิ่งแวดลอมศึกษารวมกับชุมชน และหนวยงานอืน่  ๆ เพือ่ใหมีการ
ดําเนินงานในลักษณะเครอืขาย  
 5. เปนศนูยบริการสื่อ การฝกอบรม และอุปกรณดานสิง่แวดลอมศึกษา แกสถาบนัและชุมชนใน
ระดับจังหวัด  

 9. โครงการหองเรียนสีเขียว (Green Learning Room)  
 โครงการหองเรียนสีเขียว เปนโครงการของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย  
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. เสริมสรางลกัษณะนิสัยและทัศนคตใินการประหยัดไฟฟา แกเยาวชนทีอ่ยูในโรงเรียน  
 2. สงเสริมใหเยาวชน เกิดทศันคติ ในการประหยัดไฟฟาและพลังงาน 
 3. เรียนรูจากการลงมือปฏบัิตจิริงดวยตนเอง นําไปปฏิบัตจินเปนปกตินิสัย  
 4. จัดการเรียนรูและกิจกรรมดานพลังงาน ทั้งในหองเรียนและที่บาน โดยนักเรียนและผูปกครอง 

 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสนับสนุนการสอนของคร ู
 6. จัดทําคูมือครูและใบงาน สําหรับครูผูสอนในวชิาตางๆที่สามารถสอดแทรกเนือ้หาเกีย่วกับ
การประหยัดไฟฟา และนํามาใชกับกจิกรรมในหองเรียนสีเขียวได 
 7. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนนอกหองเรียน เชน ประกวดคําขวัญ จัดนิทรรศการ  
 8. จัดทําสื่อตางๆเพื่อใชประกอบการเรียนรู เชน หนังสอื โปสเตอร ใบงาน เทปเพลง  

 9. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟาและพลังงานตางๆ ตั้งแตระดับชัน้อนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา 
 10. โครงการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมเพื่อสิง่แวดลอมโลก (GLOBE) 
 GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เปนโครงการ
วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมนานาชาต ิของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. นักเรียนตั้งแตระดับอนบุาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย คร ูและนกัวิทยาศาสตร รวมมือกัน
ในการศึกษาคนควาวจิัยเกีย่วกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ ดวยกระบวนการวทิยาศาสตร 
 2. สงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงสภาพและปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก 
และเขาใจถึงความสัมพันธของระบบตางๆของโลก   
 3. การเรียนรูเนนการสังเกต ตรวจวัดภาคสนาม วิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ สงขอมูลท่ี
ไดผานอินเตอรเน็ตเพื่อการวิจัยคนควาของนักวิทยาศาสตร GLOBE และนักเรียนอื่นๆทั่วโลก และการ
วิเคราะหความสัมพันธของขอมูล GLOBE ทั่วโลก    
 11. โครงการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนโครงการของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข รวมกบักระทรวงศึกษาธิการ  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มุงเนน 5 เร่ือง 
ไดแก การกําจัดขยะ น้ําดื่ม – น้ําใช สวม อาหาร และสภาพแวดลอม 
 2. พฒันาสิ่งแวดลอมทางสังคม ดานความรู ทัศนคต ิการมีสวนรวมกับชุมชน และดานพฤติกรรม
อนามัยสิ่งแวดลอมของเด็กนักเรียน 
 3. ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ การวางแผน การ
ดําเนินงาน 
รวมกนั ในการพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ระหวางหนวยงานของกระทรวงสาธารณสขุ โรงเรียน 
ชุมชน วัด ผูปกครอง และองคการบริหารสวนทองถ่ิน  
 4. ใหกลุมเด็กวัยเรียนและโรงเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทํากิจกรรมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
และเปนผูไดรับผลประโยชน  
 สรุป สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย มีดังตอไปนี ้

 1. สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
 มีการใหความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาแกประชาชน ผานสื่อมวลชน หนวยงานของรฐั กลุมเอกชน

และองคกรอสิระ และกลุมศาสนา  
 2. สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน 
 มีการจัดทําหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา สอดแทรกเนื้อหาสาระดานสิ่งแวดลอมไวในหลักสูตร ทั้ง

ในระดบัประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบการบูรณาการเขาไปในกลุมประสบการณและ 
รายวิชาตางๆ และการจัดเปนรายวิชาดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเฉพาะในระดบัมัธยมศึกษา 

 3. สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษาของหนวยงานตางๆ  



 55

 สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

 1. หลักการมีสวนรวม (Participation) ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก 
ครู นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน วัด ชมุชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน องคกรพฒันาเอกชน (NGO) 
องคกรภาครัฐ ศึกษานิเทศก หนวยงานทางการศึกษาระดับทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
วิทยากร นักวิจัย อาจารยมหาวิทยาลยั และองคกรระหวางประเทศ รวมมือกนัดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชน ในดานการวางแผน ดําเนินการ รับผิดชอบ ประเมินผล และรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินงานรวมกัน   

 2. หลักการเรยีนรูรวมกัน (Learning) ผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจดัสิ่งแวดลอมศึกษาตามขอ 1  
รวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคดิ องคความรูที่หลากหลาย เพือ่เรียนรูซึง่กันและกัน ในดานการ
จัดสิ่งแวดลอมศึกษา ในลักษณะเครือขายการเรียนรู   

 3. หลักของการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ในดานการปรับปรุง
สถานศึกษา การฝกอบรมบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร คูมือ สื่อการสอน เทคนิควิธีการเรียนการสอน 
กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา และกจิกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา 

 4. หลักการบูรณาการ (Integration) สอดแทรกเนื้อหาสาระ กิจกรรม ดานสิ่งแวดลอมศึกษาเขา
ไปในหลักสูตรการศึกษา ในรายวิชาตางๆ ทุกระดับชัน้ ใหนักเรียนไดเรียนรูและมีสวนรวม 

 5. จัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาทั้งในหองเรียน บรเิวณโรงเรยีน และนอกหองเรียน ให
นักเรียน 
เรียนรูจากประสบการณตรง (Experience Learning)  

 6. มุงเนนกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ และสภาพทองถิ่น มีการนํา
กิจกรรมในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางเปนแหลงการเรียนรู      

 7. จัดสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ จิตสํานึก ทัศนคติ ปลูกฝง
จริยธรรม รูจกัการใชวจิารณญาณ ประเมินเหตุและผลอยางรอบคอบ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตเชื่อมโยงองคความรูของเนื้อหากับการปฏิบัติจริงในชวีิตประจําวัน 
เพื่อการพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน  

 8. พฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีการเรียนรูจากประสบการณตรง ปฏบัิติไดจริงทั้งใน
โรงเรียน และชุมชน  

 9. มีการฝกอบรมเรือ่งความคิดรวบยอด และยุทธวธิดีานสิ่งแวดลอมศึกษา แกกลุมเปาหมาย 
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และคร ู
 10. พัฒนาระบบสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหแกผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน และ 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
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 11. ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา  

 12. ใหกลุมเด็กนักเรียนและโรงเรียนเปนศูนยกลางการจัดทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 5. หลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 การนําเสนอสาระเกี่ยวกับหลักสูตรในสวนนี้ ผูวจิัยแยกการนําเสนอเปน 2 สวน คอื แนวคิด
หลักสูตร และหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ดังตอไปนี ้ 
 5.1 แนวคิดหลักสตูร  
 หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ไดแก ครู นักเรียน      
ผูบริหารการศกึษา ผูปกครอง และประชาชน เม่ือกลาวถึงการศึกษา ไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม 
จําเปนตองกลาวถึงหลักสูตรควบคูกันไปดวยเสมอ การจัดการศึกษาจะสําเรจ็ลุลวงไปไมได ถาปราศจาก
หลักสูตร ซึ่งเปรียบเสมอืนเครื่องชี้นําแนวทางวา ควรจะดําเนินการจัดการศึกษาไปในแนวทางใด หลักสูตร
เปนสวนที่มีความสําคญัตอการจัดการศกึษาอยางยิ่ง ในการผลติคนใหมีคุณภาพตามความตองการของ
ประเทศ ดังนั้น การใหการศึกษาไมวาจะเปนการใหการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน จึง
จําเปนจะตองกําหนดหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ผูเรียน และบรบิทแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม เม่ือกลาวถึงคําวา หลักสูตร ไดมีนักการศึกษาใหความหมายไวมากมาย 
ดังตอไปน้ี 
  5.1.1 ความหมายของหลกัสูตร 
  นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของหลักสูตร ไวดังนี้ 
  แฮสส (Hass. 1980 : 4 – 5) โคร และโคร (Crow and Crow. 1962 : 250) วลีเลอร 
(Wheeler. 1974 : 11) วิชยั วงษใหญ (2537 : 6) และชูศร ีสุวรรณโชต ิ (2542 : 41) ไดใหความหมาย
สอดคลองกันวา หลักสตูร หมายถงึ มวลประสบการณท่ีผูเรียนไดรบัจากโปรแกรมการศึกษา ท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้นเพื่อใหผูเรยีนไดเรียนรู และมีพัฒนาการทั้งในดานรางกาย สังคม ปญญา และจติใจ ตามจุดหมายที่ได
กําหนดไว 
  บอบบิท (Bobbitt. 1918 : 42) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง รายการของสิง่ตางๆ   
ท่ีเด็กและเยาวชนตองทํา และมีประสบการณดวยวธิีการพฒันาความสามารถ ในการทําสิ่งตางๆดังกลาวใหดี
เพื่อสามารถดํารงชีวิตในวัยผูใหญได  
  กูด (Good. 1973 : 157) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง กลุมรายวิชาที่จดัไวอยาง
มีระบบ หรือลําดับวชิาทีบ่ังคบัสําหรับการจบการศึกษา หรือเพือ่รบัประกาศนยีบตัรในสาขาวิชาหลักๆ 
  

  สชาฟฟาเซค และแฮมปสัน (Schaffarzaick and Hampson.1975 : 1) เซยเลอร อเลก็ซาน 
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เดอร และเลวิส (Saylor , Alexander and Lewis. 1981 : 8) ธํารง บัวศรี (2542 : 7) สวัสด์ิ ปทุมราช 
และคณะ (2521 : 1) กระทรวงศึกษาธิการ (2521 : 1) และสุมิตร คุณากร (2518 : 2) ไดใหความหมาย
สอดคลองกันวา หลักสตูร หมายถึง แผนหรือแนวทางการจดัการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่ง
ไดออกแบบจดัทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย แนวทาง วิธีการ การจัดเนื้อหากิจกรรม และมวลประสบการณ 
ในแตละโปรแกรมการศึกษา เพือ่ใหผูเรยีนมีพฒันาการในดาน ความรู ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค 
ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว 

  จากความหมายหลกัสตูรดังกลาว สรุปไดวา หลกัสตูร หมายถึง แผนการจัดการศกึษา ท่ี
ประกอบดวยจุดหมาย เน้ือหาสาระ กจิกรรม และมวลประสบการณ เพือ่พฒันาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 
ทัศนคต ิ และพฤติกรรม ตลอดจนคณุลักษณะในดานตางๆ สอดคลองกบัจุดหมายของการศึกษาที่ได
กําหนดไว  
  5.1.2 องคประกอบของหลักสูตร 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสตูร ไวดังนี้ 
  ไทเลอร (Tyler. 1949 : 1) นักการศึกษาดานหลักสูตร ไดตั้งคาํถาม 4 ขอ ซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงลําดบัขัน้ของกจิกรรมตางๆของกระบวนการหลักสูตร และคิดรูปแบบความสมัพนัธขององคประกอบ
ของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยการกําหนดจุดประสงค เลือกประสบการณในการเรียนรู จัดประสบการณใน
การเรียนรู และประเมินผลการจัดประสบการณการเรียนรู  
  ทาบา (Taba. 1962 : 12) ไดกลาววา หลักสูตรมีองคประกอบ ดังน้ีคือ วินจิฉัยความตองการ
จําเปน ตั้งจุดประสงค เลือกเนื้อหาสาระ จัดเนื้อหาสาระ เลือกประสบการณการเรียนรู จัดประสบการณ
การเรียนรู และการประเมนิผล  
  จอหนสัน (Posner. 1992 : 19 – 20 ; citing Johnson. 1977) ไดกลาววา หลักสูตรมี
องคประกอบ ดังนี้ คือ ตั้งเปาประสงค คัดเลือกรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร วางแผนการจดัการสอน
และการประเมินผลอยางมีเทคนิค  

  ซิแอส (Zias. 1976 : 439) ไดกลาววาหลักสูตรมีองคประกอบ ดังนี้คือ จุดหมาย เน้ือหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผล โดยทุกองคประกอบมีความสัมพนัธซึ่งกันและกัน  
  ธํารง บัวศรี (2542 : 8 – 9) ไดกลาวถงึองคประกอบที่สาํคัญของหลักสตูร ไวดังน้ี 
  1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถงึ สิ่งที่รัฐ
ตองการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
  2. จุดหมายของหลักสตูร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมทีต่องการใหเกิดแก      
ผูเรียน หลังจากเรียนรูจบหลักสูตรไปแลว 
  3. รูปแบบโครงสรางหลักสตูร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่
แสดงการแจกแจงวชิาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 
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  4. จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากทีไ่ดเรียนวิชาน้ันไปแลว 
  5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะ และความสามารถที่
ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณท่ีตองการใหไดรับ 
  6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากทีไ่ดเรียนรูเนื้อหาทีก่ําหนดไว 
  7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียน
การสอน ที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพือ่ใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
  8. การประเมนิผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพือ่ใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร   
  9. วัสดุหลักสตูรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instruction Media) 
หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวดีีทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษาและอืน่ๆ ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสทิธิภาพการเรยีนการสอน 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตร มีองคประกอบดังนี ้

  1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา 
  2. จุดหมายของหลักสตูร 
  3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
  4. เนื้อหาสาระ   
  5. จุดประสงคของการเรยีนรู 
  6. กิจกรรมการเรียนรู 
  7. การประเมินผล 
  8. วัสดุหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน  
 5.2 หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม

ศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการเสริมสรางพฤติกรรมดานความรู ความตระหนัก คานิยม เจตคต ิทักษะ และ
การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนของชาติ จากความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดลอมดังกลาว นักการศกึษาหลายทาน จึงไดรวมกันกําหนดความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงค 
โครงสราง รูปแบบ และแบบจําลองของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังตอไปนี้  
  5.2.1 ความหมายหลักสตูรส่ิงแวดลอมศึกษา 
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  แพร็ท (ภัทรบลูย พชิญไพบลูย. 2539 : 7 ; อางอิงจาก Pratt. 1984) ไดใหความหมายวา 
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เปนแผนการเรียนรู หรือกรอบงานที่เปนเอกสารหลักสูตรปรากฏชัดเจน 
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนเปนหมวดหมู จัดเปนสิ่งพิมพประกอบดวยเนือ้หาสาระซึ่งมีกลุมวชิาพื้นฐาน 
และกลุมวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวยวิชาแกน วิชาเชื่อมประสานและวิชาชีพ กลาวคือ การ
จัดการเรียนเปนหมวดหมูตามระบบการศกึษา โดยจัดเปนเอกสารสิ่งพิมพ ประกอบดวยเนือ้หาสาระสําคัญ 
กิจกรรม การเรียนรู วิธีการสอน สื่อการเรียน กระบวนการประเมินผล และคุณสมบัติของคร ู
  เวปป (ภัทรบูลย พิชญไพบูลย. 2539 : 7 ; อางอิงจาก Webb. 1980 : 10) ไดใหความหมายวา 
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนการเรียนรูที่ปรากฏเปนเอกสารหลักสูตร ท้ังน้ี เพื่อพัฒนา
เจตคต ิ และทกัษะ กอใหเกดิความรูความเขาใจถึงความสัมพนัธระหวางมนษุยกบัวฒันธรรมและ
สิ่งแวดลอม ทัง้ทางดานชีวภาพและกายภาพ 
  อินทิรา ชัยรัตน (2543 : 7) ไดใหความหมายวา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แนวทาง
หรือแผนการจัดการศึกษาที่จดัใหแกผูเรียน เพือ่ใหเกิดความรูความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม มีการ
พฒันาทักษะ เจตคติ ประสบการณตางๆ ในการตัดสินใจแกปญหาหรือปฏิบัติตัว ใหมีพฤติกรรมที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
  จากความหมายหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
หมายถึง แผนการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาทีเ่ปนเอกสารหลกัสตูร ซึ่งประกอบดวยปรัชญาของหลักสตูร 
คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
  5.2.2 ความสาํคัญของหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (เกษม จันทรแกว . 2536 : 85 – 91) 
  หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสําคัญในแงมุมตางๆ ดังขอสรุปตอไปนี ้
  1. สรางความพรอมของผูเรยีนตอการอนรัุกษสิ่งแวดลอม  
  หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาทกุประเภท เนือ้หาสาระทุกระดับของผูเรียน และทุกกระบวนการ
เรียนรู มีจุดมุงหวังและวางแนวทางใหผูเรียนมีความรู (Knowledge) ทัศนคต ิ (Attitude) ความสํานึก 
(Awareness) ความรูสึก (Sensitivity) และทักษะ (Skills) ทางสิ่งแวดลอมอยางถกูตอง เพือ่จะไดนําสิ่ง
เหลานี้ติดตัวตลอดเวลา ในการปกปอง ปรับปรุง พฒันา ฟนฟ ู และพทัิกษสิ่งแวดลอม เพื่อตนเองและ
สาธารณะ ไมวาจะอยูตามลําพัง (Individuals) หรืออยูในกลุมชนใดๆ (Collective) ก็ตาม พฤติกรรมเหลานี้
จะตองถูกนํามาปฏิบตัใินลักษณะที่เหมือนๆกัน คือ เปนการสรางความพรอมของผูเรียนดานสิง่แวดลอม 
ท้ังนี้เพือ่ใหตวัเองมีคุณคาอยางยิ่ง ซ่ึงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงสิ่งแวดลอมใหดีตลอดไปได 
  การสรางความพรอมของประชาชน ผูเรียน นอกจากตองการใหเปนคนที่มีความรูและความ
เขาใจแลว การชี้นํา (Directive) ใหทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนสิ่งจําเปนยิ่ง ซึ่งหมายถึงวา การใหความรูเพียง
เพือ่รูเทานั้นเปนสิ่งท่ียังไมเพียงพอ เพราะรูเพียงเน้ือหาแตไมรูจะทําอยางไร นอกจากนี้ยังตองสรางทักษะ



 60

ในการกระทําที่ชี้แนะไวใหถกูตอง ไมผิดพลาด มีความชํานาญในการทํา รูในแตละเรือ่งนัน้ๆ นอกจากมี
ความรูดีแลว ควรชี้ทางทาํดวยตัวอยางไปตามความรูนั้นๆ ซ่ึงสามารถทําไดถูกตองและชํานาญอีกดวย 
  
  เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ การไมเขาใจในการใชและกลไกของ
เทคโนโลยี ยอมไมสามารถจะเปนคนที่มีความสามารถในการอนุรักษสิ่งแวดลอมได การมคีวามรูและทักษะ
ในการแกไข ในกรณีทีเ่ครือ่งมือและอุปกรณขัดของหรอืเสียหายไมมาก จะทําใหคนทีพ่รอมมากยิ่งขึ้นไป
อีก 
  ดังนั้น หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา จึงมีความสําคัญในการสรางความพรอมใหแกบุคลากร 
ประชาชน แตเปนเรื่องท่ียุงยาก และสรางความหนักใจใหแกผูจัดหลักสูตรและบรหิารหลักสูตร เพราะมี
ความหลากหลายของเนือ้หาสาระ และการมีขีดความสามารถที่ตองการกําหนดไวในหลักสูตรดวย 

  2. สรางความรวมมือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  การใหทุกๆคนมีความรู ทัศนคต ิความสํานึก ความรูสึกตอบโต และทกัษะในทางปฏิบัติดาน
สิ่งแวดลอม กอใหเกิดความพรอมทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้น ทําใหเกิดความรวมมืออันเปนผลตามมา 
เพราะมนุษยเรานั้น เม่ือมีความเขาใจในสิ่งท่ีจะทําเหมือนกัน ยอมจะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันไดไม
ยากนัก ความรวมมือรวมใจเปนสิ่งจําเปนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากงานทางสิ่งแวดลอมเปนสห
วิทยาการ ตองการหลายสาขาวิชา หลากหลายบุคลากรที่จะทํางานรวมกันอยางใกลชิด เชน กลุมบุคคล
ทางปาไม การอนุรักษดิน การอนุรักษนํ้า และการประมงน้ําจืดธรรมชาต ิ ลวนตองทํางานรวมกันในการ
อนุรักษดินและนํ้า เพือ่ใหน้ําในลําน้าํมีตลอดป มีคุณภาพที่ดี เหมาะแกสตัวนํ้าจะอาศยัอยู ทุกฝายตอง
วางแผนรวมกนั และทํางานใหสอดคลองกัน เปนตน 
  3. ใหมีการสรางแผนปฏิบัตทิี่เปนไปไดตอการอนรัุกษสิ่งแวดลอม 
  สิ่งแวดลอมศึกษา สามารถใหความรูและความเขาใจทางสิ่งแวดลอม ที่สามารถนําไปปฏิบตัิ
ได เพราะสิ่งแวดลอมศึกษาสอนคนใหคิดทุกสิ่งทุกอยางอยางรอบคอบ สอนใหคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก
การกระทําทุกอยาง ท่ีไดถกูกําหนดขึ้น และหาทางแกไขสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้จะเทากับเปนการ
สรางคนใหมีความสามารถในการวางแผน ดังนั้น สิ่งแวดลอมศึกษาจึงมีความสําคัญในการสรางคนใหเปนนัก
วางแผนที่สามารถจะปฏิบตัิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. สรางแผนการจัดการทรัพยากรที่มีศักยภาพ 
  สิ่งแวดลอมศึกษา ไดใหบุคลากร ประชาชนที่เรียนรูมีความพรอม มีความรวมมือเกดิขึ้น จน
ทํา 
ใหการวางแผนการจัดการสิง่แวดลอม ทรัพยากรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพตามมา หมายความวา สิ่งแวดลอม
จะมีศักยภาพในการเอือ้ตอมนุษยอยางดี ระบบสิง่แวดลอมนั้นๆ จะมีโครงสราง คอื ชนิด ปรมิาณ สัดสวน 
และการกระจายที่ไดสมดุล มีการทํางานของสรรพสิ่งท่ีเปนธรรมชาติดวย สามารถใหผลอยางยั่งยืน 
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(Sustained yield) ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆท่ีดี เพราะไดมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
แมวาระบบ  สิ่งแวดลอมอื่นๆนั้น จะมีความสลับซับซอนมากนอยเพียงใด ก็ตาม ผูวางแผนการจัดการ 
สามารถจะผสมผสานแผนแตละแผนของแตละทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง และเปนไปไดทั้งสิ้น ดังนั้น 
สิ่งแวดลอมศึกษาจึงมีความสาํคัญ เปนพื้นฐานที่สรางศักยภาพของการจัดการทรพัยากรที่ละเอียดและรอบคอบ 
ถาจะมีสวนผิดพลาด ก็จะผดิพลาดนอยทีสุ่ด หรือถาจะมีของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม กจ็ะเกดิขึ้นนอย
ท่ีสุดเชนกัน 
  ภัทรบูลย พิชญไพบลูย (2539 : 10) ไดกลาวถึงความสาํคัญของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ไวดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทางในการจดัประสบการณใหมีความรู ทักษะ มีเจตคติตอสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง 
  2. กําหนดวิธกีารใหผูเรียนเกิดคานิยมในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
  3. กําหนดความรูและทักษะในการปฏบิติังาน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  4. กําหนดความมุงหมาย วธิีสอน และกจิกรรมในการสอนของแตละวิชา 
  5. กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการแกปญหาสิ่งแวดลอม และปองกัน
ไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก 
  6. แนะนําเกี่ยวกับการวัดผล เพื่อวัดวาไดบรรลุวัตถุประสงคของการสอน หรือของหลักสูตรน้ัน
หรือไม 
  จากความสําคญัของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา มี
ความสําคัญตอการกําหนดความมุงหมาย วธิีสอน กจิกรรม แนวทางในการจัดประสบการณ รวมทั้งความรู  
เจตคต ิ และทกัษะตอสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง คานิยมในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ความสามารถ  เจตคติ 
และทักษะในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนทักษะในการปฏบิตัิงาน เพือ่สรางความพรอมใน
การรวมมือกนัอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกผูเรียน 
  5.2.3 จุดมุงหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  จุดมุงหมายของหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา แบงเปน 3 ประการ ดังนี้  
  1. พัฒนาสมรรถนะการคนควา (Investigative) การประมาณคุณคา (Evaluative) และทักษะ
การปฏิบตั ิ (Action skills) เพื่อชวยในการแกไขปญหา (Problem solving) และกระบวนการตัดสินใจ 
(Decision making process) ในการคงไว ระบบนเิวศที่มีผลผลติท่ีสามารถใหการค้าํจุนตอระบบนิเวศอื่นๆ 
  2. พัฒนาและดําเนินการในการสราง ริเริ่มสรางวิชาเดี่ยว หรือกลุมวชิาทางสิ่งแวดลอมศึกษา 
ใน 
ลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และการนําแกนนําวิชาเฉพาะทางสิ่งแวดลอมมารวมกัน ในลักษณะ
พหวุิทยาการ (Multidisciplinary) อันเปนศาสตรสําคัญท่ีทําใหผูเรียน มีความรูทั้งแนวนอนและแนวตั้งอยางดี 
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สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา และตัดสินใจกับอาชีพทางสิ่งแวดลอม อาชีพสาขาอื่นท่ีตองใชความรู
ทางสิ่งแวดลอมตัดสินใจ และใชประกอบกบังานในหลายลักษณะอืน่ๆ 
  3. สิ่งแวดลอมศึกษา มีความมุงม่ันที่จะนําความรูที่ไดในหองเรียน สถานศึกษา ในลกัษณะอื่น
ไปสูกระบวนการตัดสินใจตลอดชวีติของผูเรียน โดยมิใหเกิดความผิดพลาดตอตนเองและสาธารณะ 
  ภัทรบูลย พชิญไพบลูย (2539 : 16) ไดกลาววา จุดมุงหมายของหลกัสูตร ตั้งอยูบนพืน้ฐาน
ทางปรัชญาสิง่แวดลอมศึกษา รวมท้ังสังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู อีกทั้งสนองความตองการของ 
ผูเรียน ของสังคมและของประเทศชาต ิโดยมุงสรางเสริมคานิยม วัฒนธรรม และการอนรัุกษสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  1. เพื่อสงเสริมการสรางคานิยม วัฒนธรรมโดยใหความรูความเขาใจ และคานิยมในการ
อนุรักษสิง่แวดลอม 
  2. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ มีเจตคติในดานการพัฒนา และการประมาณคุณคาและ
กระบวนการตัดสินใจเพือ่การปองกันดูแล มิใหเกิดปญหาการทําลายสิง่แวดลอมขึ้นอีกตอไป  
  3. เพื่อพัฒนาประชากร ใหตระหนักถึงปญหา และแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ไปสู
กระบวนการตดัสินใจเพื่อการปองกันดูแล มิใหเกิดปญหาการทําลายสิง่แวดลอมขึ้นอีกตอไป 
  4. เพื่อดําเนินบูรณาการ ในการจัดสัดสวนของเน้ือหาสาระวิชาหลายแขนงสาขา เขาไป
เปนหนวยเดียวกัน ใหเปนเนื้อหาสาระใหม ซึ่งจะมีความเขมขนในแตละสวน เพือ่ตอบสนองความตองการ
ของบุคคลและสังคม ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม                                                                                        
  จากจุดมุงหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา สรุปไดวา หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา มี
วัตถุประสงคเพือ่พัฒนาประชากร ใหมีความรูความเขาใจในดานการพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีคานิยม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหาและแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และมีสมรรถนะในการคนควา 
การประมาณคุณคา ทักษะปฏิบัตใินการปองกนัดูแล มิใหเกิดปญหาการทาํลายสิง่แวดลอม รวมทั้งมีทักษะ
ในการตัดสินใจเพ่ือการคงไวซึ่งระบบนิเวศที่สามารถใหการค้ําจุนตอระบบนิเวศอืน่ๆ  
  5.2.4 โครงสรางและรายละเอียดของหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา  
  เกษม จันทรแกว. (2536 : 87) ไดกลาววา โครงสรางของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปน้ี  
  1. เนื้อหาสาระ (Contents) หรือความรูท่ีจะถูกบรรจุไวในหลักสตูรอยางมีขั้นตอน สิ่งใดควรรู
กอนหลังมากนอยเพียงใด หรือมีสัดสวนเทาไรนั้น ขึ้นอยูกับวตัถุประสงคของหลักสูตร 
  2. สื่อทางการศึกษา หมายถึง เคร่ืองมือชวยในการเรียนการสอน ซึ่งเปนการเนนเครื่องมือที่มี
สาระเนือ้หาทีช่วยใหการสอนเกิดประสทิธิภาพมากขึ้น เชน โทรทัศน วีดีโอ สไลด แผนใส ภาพยนตร โปสเตอร เปน
ตน 
  3. กระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการถายทอด หมายถึง การใหความรูนั้น เปน 
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การบรรยาย ฝกงาน ฝกอบรม ศึกษาของจริงในลักษณะอื่นๆ และการถกปญหาเหลานนี้ ผูบริหารหลักสูตร
ตองเขาใจวาสิง่ใดเหมาะสมกับเนื้อหาสาระอะไร ตองใชเทคโนโลยอีะไรชวย 
  4. วัสดุการสอน หมายถึง วัสดุที่ใชประกอบและบางชนิดขาดไมได เชน เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร วสัดุเคมี เอกสารคูมือ และภาพประกอบ 
  5. กิจกรรมการเรียนการสอน มีความสําคัญและควรพิจารณา คือ 
   5.1 ใหมีความสัมพันธกับการดํารงชีพที่เปนสขุในชวีิตประจําวัน ไดแก การคนควาทํา 
รายงาน การปฏิบติัและการบริหารสิ่งแวดลอม การฝกอบรม และการดแูลงานระบบโครงสรางของ
สิ่งแวดลอม 
      5.2 ใหจัดประสบการณทีจ่ะกอใหเกิดทักษะ และความเชีย่วชาญโดยใหมีโอกาสวางแผนงาน 
ลําดับขั้นตอนในการทํางาน และการใชจนิตนาการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ 
  6. กิจกรรมเสริม หมายถึง กิจกรรมที่สรางขึ้น เพือ่ใหผูเรียนเขาใจเนือ้หาสาระอยางดี และ
ปฏิบตัิไดดียิ่งขึ้น 
  จากโครงสรางของหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาดังกลาว สรุปไดวา  หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา 
มีโครงสรางประกอบดวยเนือ้หาสาระ สื่อทางการศึกษา กระบวนการเรยีนการสอน วสัดุการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  5.2.5 เนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา 
  เนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา เปนสวนสําคัญในการถายทอดแนวคิดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ไปสูผูเรียน การจัดเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดีนั้น ควรไดรับการวางแผน ในการกําหนดเนื้อหาของ
สิ่งแวดลอมศึกษา ใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงค และเปาหมายของสิง่แวดลอมศกึษาทีก่ําหนดไว ตลอดจน
สนองตอบความตองการ ความสนใจของผูเรียน และเหมาะสมกับสภาพปญหาสิ่งแวดลอมภายใตบริบทของ
สังคม จากความสําคญัของเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว จึงไดมีนักวชิาการกําหนดขอบเขตของเนือ้หา
สิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี ้ 
  ยูเนสโก (ปริญญา นุตาลัย. 2535 : 373 ; อางอิงจาก UNESCO. 1990) ไดกลาวถึงขอบเขต
ของเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังน้ี  
  1. มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
  2. โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศ 
  3. การหมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ 
  4. การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารในระบบชีวภาพ 
  5. พลวตัรของประชากรในระบบนเิวศ 
  6. ผลกระทบเนื่องจากกจิกรรมของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม : ปญหาระดับโลก 
  7. มลพษิ – ผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศ 
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  8. ความเสือ่มโทรมของระบบนิเวศปา : ผลกระทบถึงเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
  9. ผลกระทบของระบบนเิวศตอทรัพยากรน้ําและระบบชีวภาพในน้ํา 
  10. ผลกระทบของการใชพลังงานและการทําเหมือง 
  11. การจัดการสิ่งแวดลอมในแนวทางการพฒันาที่ยั่งยนื 
  12. การจัดการสิ่งแวดลอมและการประเมนิผลกระทบ 
  เต็มดวง รัตนทัศนีย (2539 : 186 – 191) ไดกลาวถึงลักษณะของเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไวดังนี ้ 
  1. ความคิดรวบยอดดานพืน้ฐานทางนิเวศวทิยา 
    1.1 มนุษยเปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศ จึงควรเขาใจสวนประกอบสําคัญตางๆ 
และความเกี่ยวพันของระบบนิเวศ 
     1.2 ในการทีจ่ะซอมแซมรักษาความสมดลุตามธรรมชาต ิ มนุษยจะตองประเมินทศันคติ 
แบบแผนพฤติกรรม และมาตรฐานทางจริยศาสตรเสียใหม 
      1.3 ธรรมชาติจะคืนสภาพของมันเขาสูสมดุลเสมอ แตตองอาศัยเวลามากขึ้น ถามีสิ่ง
สกปรกปนเปอนเขาไปในสิง่แวดลอมในปริมาณที่เขมขนมากขึ้น 
      1.4 พฤติกรรมสวนบุคคล และพฤติกรรมของประชากรในสังคม สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม 
      1.5 ในระบบนิเวศหนึ่งๆ สังคมของพืชและสัตวในพืน้ที่น้ันๆ มีปฏิสัมพันธตอกนัและ
กัน และมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
      1.6 ปฏิสัมพนัธของพชื สตัว และส่ิงไมมีชีวติ กอใหเกิดการหมุนเวยีนของสสารและ
พลังงานในระบบนิเวศ 
     1.7 ทรพัยากรธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่มีอยูจํากัด ไมสามารถใชอยางฟุมเฟอยได และยัง
ตองคํานึงถึงการอนุรักษ และการควบคุมภาวะมลพษิ 
      1.8 วฒันธรรมของมนษุยชาต ิ รวมทัง้กจิกรรมทางเทคโนโลย ี กอใหเกิดความไมสมดุล
ในระบบนิเวศ 
     1.9 คานิยมบางอยางทีเ่ปนที่ยอมรับกนัในปจจุบัน ขัดแยงกบัความรับผิดชอบตอการ
รณรงค และพฤติกรรมทางสิง่แวดลอม 
  2. ความคิดรวบยอดดานพลังงาน  
      2.1 ดวงอาทติยเปนแหลงพลังงานแรกที่สนับสนุนชีวติบนโลก 
      2.2 ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานพื้นฐาน สําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในทุกระบบนิเวศ 
      2.3 พืชปรับเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานเคมี 
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      2.4 พลังงานไดถูกเคลือ่นยายจากผูผลิตไปสูผูบริโภคที่หนึ่ง แลวสูผูบรโิภคที่สองในเครือขาย
อาหาร 
      2.5 ในการสงผานพลังงานแตละคร้ังในระบบนิเวศ พลังงานบางสวนจะสูญเสียไป 
      2.6 วงจรการถายทอดพลังงาน ถายิ่งสั้นการสูญเสียพลังงานจะยิ่งนอย 
      2.7 พลังงานจากแสงอาทิตยบางสวน ถูกเก็บสะสมไวในรูปถานหิน ปโตรเลียม กาซ
ธรรมชาติ และพลังงานรูปอื่นๆ 
      2.8 พลังงานไมสามารถสรางขึ้นใหมหรือทําลายใหสูญสิ้นไปได แตสามารถเปลี่ยนจาก
รูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหน่ึง 
      2.9 สารพิษบางอยางถายทอดสูวงจรอาหาร และจะถายทอดไปสูมนุษยในที่สุด 
      2.10 การขาดแคลนพลังงานกอใหเกิดปญหาตางๆ ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  3. ความคิดรวบยอดทางประชากรมนุษย 
      3.1 พฤติกรรมของมนุษยในชุมชนมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับสภาพแวดลอม 
      3.2 มนุษยเปนตัวการสําคัญท่ีสุดในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
      3.3 วิถีการดํารงชีวิตของมนุษยสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในหลายลักษณะ 
      3.4 มนุษยเปนผูบริโภคทรพัยากรธรรมชาติในระดับสงูสุด 
      3.5 ประชากรในประเทศทีพ่ฒันาแลว บริโภคทรัพยากรในสัดสวนท่ีมากกวาประชากร
ในประเทศดอยพฒันาหลายเทา 
     3.6 การเติบโตของประชากร นําไปสูปจจัยทางกายภาพ มีปจจยัทางชวีภาพ และปจจัยทาง
วฒันธรรม สงัคม 
      3.7 ความจาํเปนในการควบคุมประชากร ถูกกาํหนดโดยสถานการณประชากรโลกใน
ปจจบุัน และสมรรถนะการรองรับไดของสิง่แวดลอม 
      3.8 เมืองใหญเปนตวัอยางของระบบนิเวศที่ซับซอน 
  4. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
      4.1 วถิีการดํารงชีวิตและการบริโภคสินคาของประชาชน สงผลกระทบตอปริมาณและ
คุณภาพของทรัพยากรและสิง่แวดลอม 
      4.2 อตุสาหกรรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงผลใหประชาชนเกิดการบริโภคนิยม ในสิ่ง
ท่ีฟุมเฟอยเกนิความจําเปน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว 
      4.3 การผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรม และการบริโภคสินคาของประชาชนทีม่าก
เกินความจําเปน มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      4.4 คาใชจายเกี่ยวกบัปญหามลพิษ บางคร้ังไมสามารถตีคาเปนตัวเงินได 
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      4.5 ความพึงพอใจในระบบเศรษฐกจิ เปนปจจัยในการกําหนดคุณภาพชวีติของบุคคล
และสังคม ในระบบเศรษฐกิจน้ันๆ 
      4.6 ธุรกิจบริการและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังหากําไรโดยการทําลายสภาพแวดลอม 
     4.7 มนษุยสามารถยกระดับสมรรถนะในการรองรบัของสิ่งแวดลอม โดยการนําหลกัทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับใหเขาสูระดับทีต่องการได 
      4.8 กิจกรรมของเทคโนโลย ีมีผลกระทบตอมนษุยชาตแิละสิ่งมีชวีิตอื่นๆ 
     4.9 เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร มักจะใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
      4.10 การใชปุยและสารกําจัดศัตรูพืชในการเพิ่มผลผลิตทางอาหาร กอใหเกิดผลตอ 
สุขภาพของมนุษยและเปนอันตรายตอสิง่แวดลอม 
  5. ความคิดรวบยอดดานความตระหนักตอคานิยมและประเด็นทางสิ่งแวดลอม  
   5.1 กิจกรรทางวัฒนธรรม คานิยมความเปนอยูของมนุษย เชน ศาสนา เศรษฐกจิ การเมือง 
ความเปนอยูมีอิทธพิลตอนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
     5.2 มนุษยจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง ในการหาวิธีแกปญหา
ทางสิ่งแวดลอม เพือ่อนุรักษคุณภาพทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กอนท่ีจะสายเกินไป 
     5.3 พฤติกรรมของแตละบุคคล ยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตกตางกัน ตามความรู 
ความตระหนัก คานิยมทางดานนิเวศวทิยา 
     5.4 คานิยมของการประหยัด เปนคานิยมที่จําเปนตองปลูกฝงใหกับเด็กและเยาวชน 
เพราะการไมประหยัดกอใหเกิดการบริโภคอยางฟุมเฟอย และเปนผลใหนําทรัพยากรมาใชเกินความ
จําเปน 
  6. แนวความคดิรวบยอดในการสืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม 
      6.1 ความรูและทักษะที่จําเปนในการแยกแยะการสืบเสาะประเด็น และการรวบรวม
ขอมูลทางสิ่งแวดลอม 
     6.2 ทักษะในการสบืเสาะประเด็นและการประเมินหาทางเลอืกดานสิ่งแวดลอม ของแตละ
บุคคลมีความจําเปนตองปลกูฝงใหมีประสบการณ เพราะการตัดสินใจหาทางเลือกของแตละคน มีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศในชุมชนทีเ่ขาอาศัยอยู 
      6.3 การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมของบุคคลใด ยอมมีผลกระทบสืบเนื่องมาจาก
ความรูสึกนึกคิด รวมทั้งทัศนคติและคานิยมของผูตัดสินใจ 
      6.4 กระบวนการในการพัฒนาคานิยม ไปสูลักษณะประจําตัวของมนุษย มีความสําคัญมาก
การประเมินคาที่จะเลอืกคานิยมของตนเอง มีอิทธพิลตอความสมดุลระหวางคุณภาพชวีิต กับคุณภาพ
ประชากร 
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  7. ความคิดรวบยอดในการตัดสินใจทางสิง่แวดลอม 
     7.1 การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม ควรกระทาํดวยความรอบคอบจากทางเลือกตางๆ 
และคํานึงถึงผลลัพธทีจ่ะตามมาของแตละทางเลอืก 
      7.2 ไมวาจะตัดสินใจดวยทางเลือกอื่นๆก็ตาม ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม ผลที่ตาม 
มายอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานอืน่อีกเสมอ ดังน้ัน จงึตองตัดสินใจเลอืกทางเลือกที่ดีที่สุด 
      7.3 ในการตดัสินใจทางสิ่งแวดลอม มีความจําเปนตองพจิารณาปจจัยดานตางๆ คือ 
ปจจัยดานนิเวศวทิยา ดานเศรษฐกจิ ดานการเมือง ดานสังคม และวฒันธรรม 
     7.4 การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมใดๆ ควรมุงพฒันาวถิีการดํารงชีวติของบุคคลและ
สังคม  โดยคาํนึงถึงคุณคาทางนิเวศวทิยาเปนสําคัญ มากกวาคุณคาทางเศรษฐกจิ 
      7.5 การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม ตองพจิารณาอยางรอบคอบทัง้ดาน
สนับสนุนและคัดคานในทุกทางเลอืก เพือ่หาทางเลอืกที่ดีที่สุดในการแกไขปญหานั้นๆ 
  8. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม 
     8.1 ในการอยูรวมกันในสังคม มนุษยควรไดรับการพฒันาความรูสึกนึกคิดใหมีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมถกูตอง เพือ่ใหสามารถดํารงชวีติอยูในโลกไดอยางผสมกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอม
ดวยความผาสุก 
     8.2 มนุษยไมควรคิดจะเอาแตไดฝายเดียวจากธรรมชาติ โดยคิดวาทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทดิน น้ํา อากาศ เปนสาธารณะสมบัติที่ไดมาจากธรรมชาติ โดยไมตองลงทุนเทาไร และมีใชใน
ธรรมชาต ิใชไดอยางไมรูจักหมดสิ้น ซ่ึงเปนความคิดที่ไมถูกตอง และคิดแตจะเอาเปรียบธรรมชาตเิสมอ 
     8.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆในโลก มีไวเพือ่สิ่งมีชวีิตทั้งมวล มิใชแต
เพียงมนุษยเทานั้น 
     8.4 การอยูรวมกันในสังคม มนุษยควรเปนท้ังผูใหและผูรับ ไมวากบัมนุษยดวยกนัเอง 
หรือกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    8.5 มนุษยโดยธรรมชาติมีความตองการอยางไมสิ้นสุด การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมให
สําเร็จ เปนเรือ่งยากถาหากไมควบคุมความตองการของมนุษย 
  9. ความคิดรวบยอดดานทกัษะพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 
   9.1 การพฒันาทักษะที่สงเสริมสนับสนุนสิง่แวดลอม เปนสิ่งจําเปนที่ตองฝกฝนประชาชน 
เพื่อใหบรรลวุตัถุประสงคในการรักษาสมดุลระหวางคณุภาพชวีิตและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      9.2 การใหการศึกษาสิ่งแวดลอม มุงจะใหผูเรียนมีความรู ประสบการณ ทักษะ ทศันคต ิ 
เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมท้ังธรรมชาติและท่ีมนษุยสรางขึ้น อันไดแก นเิวศวิทยา ธรรมชาตวิิทยา รวมทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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      9.3 สิ่งแวดลอมศึกษา มุงใหผูเรียนรูสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และศักยภาพ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาความคิดที่สลับซับซอน และทักษะการหาแนวทาง
การปองกันแกไขปญหา 
      9.4 สิ่งแวดลอมศึกษา มีโครงสราง แนวทางการใหการศึกษาที่เนนใหเห็นปญหา
สิ่งแวดลอม และสงเสริมใหเกิดความสัมพนัธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ดียิ่งขึ้น 
  10. ความคิดรวบยอดดานมลพษิ 
      10.1 มลพษิทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอสิง่มีชีวติและ
สิ่งไมมีชีวิต 
      10.2 ปญหามลพษิเปนปญหาที่เก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนา และอาจตองเสียคาใชจาย
เพิ่มขึ้นในอนาคตหลายเทาตัว 
      10.3 ผลของมลพษิทําลายพชื สัตว และชวีิตมนุษย ตลอดจนทรัพยสมบัติของมนุษย 
      10.4 การขาดการพจิารณาการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสม และการจัดการที่ผิดพลาด
ของ 
ทรัพยากรน้ํา สืบเน่ืองมาจากความเห็นแกตัวของมนษุย เปนผลใหเกิดมลพษิทางน้ําของโลก 
   จากเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษาประกอบดวยเนื้อหา 
ดังนี้ 

   1. มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
   2. โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศ  
   3. ผลกระทบของระบบนิเวศตอทรัพยากรนํ้าและระบบชีวภาพในน้ํา 

   4. การหมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ 
   5. การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารในระบบชีวภาพ 
   6. ผลกระทบของการใชพลงังานและการทําเหมือง 
   7. พลวตัรของประชากรในระบบนเิวศ 
   8. ผลกระทบเนื่องจากกจิกรรมของมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอม : ปญหาระดับโลก 
   9. มลพษิ – ผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศ 
   10. เศรษฐกจิและเทคโนโลยี 
   11. ความตระหนักตอคานิยมและประเด็นทางสิ่งแวดลอม  
   12. การสืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม 
   13. การตัดสนิใจทางสิ่งแวดลอม 
   14. จรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม 
   15. ทักษะพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 
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   16. ความเสือ่มโทรมของระบบนิเวศปา : ผลกระทบถึงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
   17. การจัดการสิ่งแวดลอมในแนวทางการพฒันาที่ยั่งยนื 
   18. การจัดการสิ่งแวดลอมและการประเมนิผลกระทบ 

  5.2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา 
  วินัย วีระวฒันานนท (2530 : 2 – 6) ไดกลาวถึง เปาหมายและกระบวนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาไววา การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีอยู 2 ประเภท คอื 
  1. ใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม และปญหาทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งรูจักการ
วิเคราะหถึงผลกระทบที่ไดรับจากปญหาสิ่งแวดลอม 
  2. ใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการตัดสินใจโดยตนเอง เพื่อประโยชน
ในการธํารงรักษาสภาวะแวดลอม 
  ในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะผานเกณฑตางๆ ดังนี้  
  1. ความรู หรือขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม เปนการแสวงหาหรือใหขอมูลที่เปนความ
จริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ความรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ปญหานํ้าเสียท่ีมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวติ
ในนํ้าและตอมนุษย ฯลฯ 
  2. สังกัป (Concept) เม่ือผูเรียนไดรับขอมูลทางสิ่งแวดลอมมากพอ จะทําใหเกิดความเขาใจ
ขึ้น 
มาทันที เม่ือไดไปพบเห็นปญหาสิ่งแวดลอมน้ันๆขึ้นอีก เปนการรับรู (Perception) ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน 
  3. การวิเคราะห เปนความสามารถที่ผูเรียนสามารถแยกแยะปญหานําไปสูตนเหตขุองปญหา
ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรูจักแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆได แมเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่ตนยังไมเคยรูจักมากอน 
  4. ความตระหนักและการตัดสินใจ เม่ือผูเรียนเขาใจปญหาทางสิ่งแวดลอมในแงมุมตางๆแลว 
จะทําใหมองเห็นอันตรายของปญหา ที่เกิดขึ้นในปจจบัุนและในอนาคต ท้ังท่ีจะเปนอันตรายตอตนและ
ผูอื่น รวมถึงสังคมมนุษยดวย ทําใหเกิดความพยายามที่จะมีสวนรวมในการแกปญหาน้ันๆ อยางใดอยาง
หนึ่งอันจะเปนผลดีตอสภาวะแวดลอม 
  5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เม่ือผูเรียนผานมาถึงขั้นน้ีจะมีความรูสึกวา พฤตกิรรมที่ตน
ปฏิบัตอิยูบางอยางนาจะตองเปลี่ยนแปลง 
  6. การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนนิชีวติของ
สังคม ซึ่งเปนสิ่งทําใหสังคมตระหนักถึงปญหา และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนของชีวิตบางอยาง 
เพื่อดํารงรักษาสิ่งแวดลอมเอาไว 
  ลัดดาวลัย กณัหสวุรรณ (2534 : 6)  ไดเสนอขัน้ตอนในการดําเนนิการจดัการเรยีนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี ้
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  1. เลือกแนวความคิดหลัก (Concept) ท่ีเปนประโยชน ซึ่งจะนํามาใหความรูแกผูเรียน
โดยเลือกความรูที่เกี่ยวของและท่ีเปนปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมหรือทองถ่ิน แลวจัดลําดับ
แนวความคิดหลัก ตามระดับของผูเรียน 
  2. เลือกวธิสีอนที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยควรประกอบดวย
วิธีการ 
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
   2.1 จัดกิจกรรมเขาไปในหลายๆ วชิา ในลักษณะผสมผสานหรือบูรณาการสิ่งแวดลอมเขาไปในวชิา
ตางๆ  
      2.2 พยายามจัดกิจกรรมนอกหองเรยีน และกจิกรรมภาคสนามใหมากที่สุด 
     2.3 ใชกิจกรรมในลักษณะของเกม และสถานการณจําลองในโอกาสที่เหมาะสม กิจกรรม
ประเภทนีเ้หมาะที่จะใชในการฝกทักษะการตัดสินใจและการจัดการสิง่แวดลอม 
   2.4 ยกประเดน็ขอขัดแยงเกีย่วกับสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นทองถิ่นนั้นๆขึ้นมาศึกษา และใช 
กรณีตัวอยางในการฝกทักษะการตัดสินใจและการจัดการสิ่งแวดลอม 
     2.5 วิทยากรในเรื่องสิ่งแวดลอม ไมจําเปนตองใชวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทาน้ัน แตควร
ท่ีจะพิจารณาวิทยากรที่เปนสมาชิกของชุมชนนั้นๆดวย จะทําใหการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมนาสนใจ 
และประสบความสําเร็จยิ่งขึน้ 
      2.6 ในการจัดใหนักเรียนปฏิบัติกจิกรรมสํารวจตางๆ ควรใหทําทั้งรายบคุคลและเปนกลุม 
ตามความเหมาะสม 
    2.7 สงเสริมและกระตุนนักเรียนใหฝกแกปญหา และตัดสินใจเกี่ยวปญหาสิ่งแวดลอม 
ยกตวัอยางปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ควรฝกนักเรียนใหสํารวจปญหาและชวยกันคิดวาจะทํา
อยางไร โรงเรียนของเราจึงจะมีสภาพแวดลอมที่ดี 
    2.8 สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนลงมือกระทําการแกปญหา และปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมจริงๆ แมแตจะเปนการกระทาํเล็กๆนอยๆก็ตาม 
     2.9 สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนไดตัดสินใจเลือกวิถีชวีิตและพฤติกรรมที่เหมาะที่ควร
อันจะทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เชน ใหนักเรียนตัดสินใจ และตกลงใจดวยตัวของเขาเองวา ตอไปนี้จะ
ประหยัด จะซือ้ของแตเฉพาะทีจ่ําเปน จะไมทิ้งขยะไมเปนที ่จะเลอืกใชถุงพลาสตกิ ฯลฯ เปนตน 
  ปราณี รอดโพธิ์ทอง (2535 : 53 – 55) ไดเสนอกระบวนการเรียนการสอน ทีเ่ปนกจิกรรมหลัก
ในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ใหประสบผลสําเร็จได ดังนี ้ 
  1. นําปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกดิขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียน
และรณรงค โดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละปญหา ดังนี้ 
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   1.1 นําเหตุการณจริงหรือสภาพปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ประเทศ และโลก 
จากสือ่มวลชนตางๆ เชน หนังสอืพิมพ โทรทัศน วทิย ุและภาพยนต เปนตน มาจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนและรณรงค 
      1.2 ใหนักเรียนไปสํารวจและศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนปญหาในทองถิ่น 
  2. ปลูกฝงลักษณะนิสัย ความตระหนัก และการปฏิบัติตนตอสิ่งแวดลอมของผูเรียน โดย 
   2.1 เนนกระบวนการแกปญหา โดยเร่ิมจากปญหาใกลตวัไปสูปญหาทีไ่กลตวั โดยเนน 
บทบาทของผูเรียนเปนสําคญั 
   2.2 เนนใหผูเรียนปฏิบตัตินอยางถูกตองตอสิ่งแวดลอม ในชีวติประจําวันดวยตนเองกอน 
เชน การประหยัดนํ้า ไฟฟา ท้ิงขยะใหถกูที่ การไมรังแกสัตว ไมทําลายตนไม ดอกไม 
   2.3 ใหผูเรียนวางแผนพฒันาและปรบัปรุงพฤติกรรมของตนเอง ใหเอือ้ตอการอนุรักษ
และพฒันาสิ่งแวดลอม 
     2.4 ใหผูเรียนรณรงคผูเกี่ยวของ ไดแก เพือ่น สมาชิกครอบครวัและชุมชน ใหมีจติสํานึก
และพฤติกรรมที่เอือ้ตอการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม ใชทรัพยากรอยางคุมคา  
      2.5 จัดสภาพแวดลอมในบาน สถานศกึษา ชุมชน ใหสะอาด รมรื่น เพื่อใหเอื้อตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม 
   2.6 ผลิตสือ่เพือ่ชี้แนะแนวทางปฏิบติัในการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม 
     2.7 สรรหาตัวแบบที่ดีเดนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ใหผูเรียนไดยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบตัติน ท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
  3. ใชศักยภาพของผูเรยีน รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพฒันา
สภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
   3.1 ใหผูเรียนศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ในโรงเรียนและ
ทองถิ่นดวยวิธีการตางๆ เชน สํารวจ สมัภาษณ และสัมผัสกับสถานการณจริง 
     3.2 ใหผูเรียนคดิวิเคราะหหาทางเลือกหลากหลาย ในการอนุรักษและพฒันา
สภาพแวดลอมในโรงเรียนและทองถิ่น 
      3.3 ประเมินผลทางเลอืกในการอนุรักษและพฒันา 
      3.4 ปฏบิัตติามทางเลอืกดวยความชื่นชม และทําอยูเสมอจนกลายเปนกิจนิสยั 
      3.5 ปรับปรุงแกไขวธิีการปฏิบัติท่ีเลือกมา 
      3.6 ประเมินผล 
  4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ดังนี ้
   4.1 จัดตั้งชมรม หรือกลุมสนใจ เพือ่อนุรกัษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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      4.2 จัดปายนิเทศขอมูลขาวสารทางดานสิ่งแวดลอม 
      4.3 สรางกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน เพือ่รณรงคดานสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม เชน 
จัดกิจกรรมวนัสําคัญๆทางสิ่งแวดลอม จัดวันปลูกตนไม หรือรวมกับชุมชนพฒันาสิ่งแวดลอมตางๆของ
โรงเรียน และชุมชน 
      4.4 จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมท่ีดีในโรงเรียน บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี 
เปรยีบเสมือนครูที่พูดไมได แตมีบทบาทอยางลึกซึ้งในการสงเสริมความคิดและเอื้อใหนักเรียนพัฒนาได
เต็มความรูความสามารถ กลอมเกลาจติใจใหเปนคนละเอียดออน รักธรรมชาต ิรบัผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
    4.5 จัดโอกาสใหครู นักเรียน ไดพบปะกับผูปกครอง ผูนําชุมชนหรอืกลุมสนใจตางๆใน 
ทองถ่ิน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และรวมกันสนับสนุนนักเรียนในการจัดทํากิจกรรมสิ่งแวดลอมในชุมชน 
   4.6 ขอความรวมมือจากบคุคลสําคญัในชุมชน และเจาหนาที่ของรฐั ตลอดจนองคกร
เอกชนตางๆ ในการจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใหนักเรียน เชน ของเชิญเปนวิทยากร   
  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. (2541 : 8 – 9) ไดกลาววา แนวทางการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Learning 
about the environment) การเรียนรูในสิ่งแวดลอม (Learning in the environment) และการเรียนรูเพื่อ 
สิ่งแวดลอม (Learning for the environment)  
  1. การเรียนรูในสิ่งแวดลอม (Learning in the environment) 
  หมายถึงการจัดการศึกษาที่เนนประสบการณตรงในสิ่งแวดลอม เชน การเรียนรูบนถนน 
ในเมือง ในสวนสาธารณะ หมูบาน ชนบท หาดทราย ปา ฯลฯ เพื่อศึกษาสถานการณจริงอยางเหมาะสม 
ประสบการณจากการเรยีนรูในสิ่งแวดลอม นบัเปนวิธกีารที่ทรงพลังในการเรียนรู และสรางความประทบัใจ
กับการทํางานของโลกธรรมชาต ิ
  การศึกษานอกชั้นเรียน ควรนํามาใชเพือ่พฒันาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสังเกต 
การใชสือ่อุปกรณวทิยาศาสตร และทกัษะการสัมภาษณ เชนเดียวกบัการพฒันาทกัษะทางสังคม เชน การ
ทํางานกลุม ความรวมมือ ความซาบซึง้ในความงดงามของธรรมชาต ิ เปนตน ความตระหนักและความ
หวงใยในสิ่งแวดลอม สามารถสรางเสริมไดโดยการเชื่อมโยงการเรียนรูกับประสบการณตรงใน
ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ใหผูเรยีนประทบัใจในความมหัศจรรยของระบบธรรมชาติ และความสัมพนัธ
ระหวางตนเองกับธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยสรปุแลวลักษณะของการเรียนรูในสิ่งแวดลอม คือ 
   1.1 จัดการศึกษา โดยใหโอกาสผูเรียนไดมีประสบการณเชิงปฏิบัติในชีวิตจริง โดยการ
สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง 
      1.2 พฒันาทกัษะที่สําคัญและจําเปน ในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสํารวจภาคสนาม 
      1.3 พัฒนาความซาบซึ้งเชิงสุนทรียนิยม 
      1.4 เพิ่มพูนความรูสึกหวงใย และความตระหนักในสิ่งแวดลอม 
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  2. การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Learning about the environment) 
  ถาเปาหมายของการศึกษา คือ การดําเนินชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ ภายใตสิ่งแวดลอม
แบบยั่งยืนแลว การมีความรูสึกหวงใยตอสิ่งแวดลอมอยางเดียวยังไมเพียงพอ ความหวงใยนั้น จะตอง
เปลี่ยนเปนรูปแบบของพฤตกิรรมและการกระทําอันเหมาะสม แตพฤติกรรมและการกระทําน้ันเชนนั้น จะ
เกิดขึน้กับผูเรียนได ผูเรียนจะตองเขาใจถึงการทํางานของระบบธรรมชาติ และผลกระทบจากกจิกรรมของ
มนุษยดังนั้น ผูเรียนจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกจิ และปจจัยทางสังคม วฒันธรรม รวมถึง
นิเวศวทิยา อันสงผลกระทบตอการตัดสินใจใชประโยชนสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ ความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนเพื่อใหประชาชนสามารถจะเขาไปมีสวนรวม ในการหาหนทางแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นระดับชาติ และระดับโลก การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มีลักษณะสาํคัญ คอื  
   2.1 กอใหเกิดความเขาใจวา ระบบธรรมชาติมีการทํางานอยางไร 
      2.2 กอใหเกิดความเขาใจวา กจิกรรมของมนุษยสงผลกระทบตอระบบธรรมชาติอยางไร 
      2.3 พฒันาทักษะการสํารวจ และทักษะการคิดเก่ียวกบัสิ่งแวดลอม 
  3. การเรียนรูเพือ่สิ่งแวดลอม (Learning for the environment) 
  การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มีจุดหมายเพื่อเสริมสรางความสมัครใจ และความสามารถใน
การรับเอาวถิกีารดําเนินชีวติท่ีสอดคลองกับการใชทรพัยากรสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาด การปฏบิัติดังกลาว 
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการศึกษาในและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยพฒันาความรูสึกหวงใย 
และความสํานกึรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยการสรางจรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม การสรางแรงจงูใจ และ
ทักษะทีจ่ําเปนตอการเขารวมพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   3.1 มีพื้นฐานอยูบนการเรียนรูในและเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
      3.2 พฒันาความรูสึกรับผิดชอบและหวงใยในสิ่งแวดลอม 
     3.3 สอนใหผูเรียนใชวธิกีารสบืสอบเพือ่แกไขปญหา และใชทักษะในการตัดสินใจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
     3.4 สงเสริมความพยายาม และความสามารถในการปรบัวถีิชวีติ หรือพฤติกรรมในการ
ดํารงชีวิตใหมีการใชทรพัยากรสิ่งแวดลอมอยางฉลาด 
  สรุป แนวทางการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เนนการเรียนรูในสิง่แวดลอม การเรยีนรู
เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพือ่สิ่งแวดลอม เพือ่ใหผูเรียน มีความรู ความตระหนกั เจตคต ิ
ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา สงเสริม อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพลังงานอยางสมดุลและยัง่ยืน  
  หนวยศึกษานเิทศก (บุญลอม นามบตุร. 2543 : 21 ; อางอิงจาก หนวยศึกษานเิทศก. 2538) 
ไดเสนอหลักการและแนวความคิดในการจดักิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้   
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  1. ครูผูสอนถือไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง ท่ีจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สิ่งแวดลอมศกึษาบรรลุความสําเร็จได 
  2. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและชุมชน นบัต้ังแตผูบริหารโรงเรียน ครู 
อาจารย นักเรยีน เจาหนาทีอ่ื่นๆ และผูนาํชุมชนรวมกนัอยางจริงจัง 
  3. ผูบริหารและครูสามารถทําหนาที่ตามบทบาทดังกลาวได จะตองมีความรูความเขาใจ
เบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ัวไป และสภาพการณของสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือทองถิน่อยางชัดเจน
เสียกอน 
  4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา 
ชวยใหโรงเรียนกําหนดภารกิจการจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนไดชัดเจนขึ้น 
  5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม ตองนําหลักสูตรและภารกิจของ
โรงเรียน และสภาพการณที่เปนปญหาความตองการดานสิ่งแวดลอมของแตละพื้นท่ี มาจัดใหสอดคลอง
กัน 
  6. การศึกษาหลักสตูรเพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจนถึงความจําเปนเบ้ืองตน สําหรบั
ผูบริหาร  
และครูผูสอนทุกคนของโรงเรียน เพือ่วิเคราะหวตัถุประสงค เน้ือหา กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในหนวยการ
เรียนในระดับชั้นตางๆ ท้ังที่เปนหนวยการเรียนเฉพาะ และที่สอดแทรกไวในหนวยการเรียนอื่นๆ ในกลุม
ประสบการณเดียวกันและกลุมประสบการณอื่นๆ 
  7. ครูและผูบริหารตองมีความรูความเขาใจกระบวนการและขั้นตอน ในการนําหลักสูตรไป
จัดทําแผนการสอน จนถึงบันทึกการสอน 
  8. ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะบูรณาการ ทั้งการบูรณาการในกลุม
ประสบการณเดียวกัน และกลุมประสบการณการเรียนรูอื่นๆ ทุกกลุมประสบการณ 
  9. การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร ควรพจิารณารวมกบัชมุชนในการจัดทําแผน หรอืทางเลือก
ในการดําเนินการแตละปการศึกษา ท้ังนี ้ตองเลอืกจากปญหาความตองการที่ไดจัดลําดับแลว ของแตละ 
พื้นที่และตองพจิารณาถึงความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
  วราพร ศรีสพุรรณ (2536 : 75) ไดอธิบายถึงการจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สมบูรณ
แบบวา ควรจดัใหครบถวนทั้ง 3 มิติ โดยพฒันาบุคคลใหมีคุณลักษณะ Think Globally , Think for the 
Future Life , But Act Locally on Today ดังนี้ 
  1. มิติทางวิทยาศาสตร ทําหนาที่ในการอธิบายธรรมชาติ การจัดการศึกษาในมิติน้ีควรมี
บทบาทสําคัญ ทําใหบุคคลมีทัศนะที่กวางขวาง มองเห็นความสัมพันธของตนกบัองคประกอบตางๆใน
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ธรรมชาต ิ ทัง้องคประกอบท่ีปรากฏในทองถิ่น ประเทศ โลก และจักรวาล ดังคํากลาวทีว่า “Think 
Globally” 
  2. มิติทางศาสนา ทําหนาที่อธิบายเปาหมาย และการไดมาซึ่งความสุขแหงชีวิต นอกจากนี้ควร
มีบทบาทสงเสริมใหบุคคลเหน็คุณคาของชวีิตในอนาคต ท้ังชวีติในอนาคตของตนเองและชีวติทีจ่ะเกิดใหม
ในเบื้องตน เสมือนหนึ่งการทําบุญในวันนี ้เพือ่ชวีิตใหมในวันขางหนา ดังคํากลาวที่วา “Think for the Future 
Life” 
  3. มิติทางสังคม ทาํหนาทีใ่นการอธบิายบทบาท และการอยูรวมกันของมนุษย และสงเสริม
ใหบุคคลมองเห็นบทบาทของตนเองในสงัคม เห็นคุณคาและอํานาจของตนเองทีจ่ะแกปญหาท่ีมีอยู และ
ท่ีจะปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มิติทางสังคมน้ี ควรจะรวมไปถึงกระบวนการทางสังคม ทีจ่ะสงเสริม
ใหพลังอํานาจของบคุคลปรากฏออกมาเปนการปฏิบตั ิ ในการน้ีจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการประสาน
ความคิด และการปฏิบัติรวมกัน ต้ังแตระดับทองถิ่น หรอืชุมชน ดังคํากลาวทีว่า “Act Locally” 
  ประพันธ สุนทรนนท (2535 : 58) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศกึษา เปนการจดั
ประสบการณใหแกผูเรียนเพือ่พัฒนาจติสํานึก คานิยม ความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน จึงควรเนนท่ีการปฏิบัตขิองผูเรียน  
(Action Oriented) ในสถานการณสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปนปญหา โดยครูผูสอนมีบทบาทสนับสนุน ดังนี้ 
  1. ใหผูเรียนเกดิความคิดริเริม่และกระตุนใหผูเรียนเร่ิมโครงการ หรือลงมือปฏิบตัิงาน 
  2. ใหผูเรียนมารวมกันดําเนินงาน โดยครูผูสอนเปนผูชี้แนะติดตามผลงานอยางสม่ําเสมอ 
  3. ใหผูเรียนหาขอมูลขาวสารและหรอืเพิ่มเติมขอมูลขาวสารให 
  นอกจากน้ี ครูผูสอน ควรชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่
ผูเรียนปฏบัิตกิับทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับการปฏิบตัินั้น เชน เม่ือนักเรียนปลูกตนไมแลว ควรรูวาตนไมให
ประโยชนอะไรตอผูเรียนและแกโลก ใหประโยชนไดอยางไร จะมีการพิสจูนกันบางก็ได  
  สรุปไดวา การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีลักษณะดังตอไปนี้  
  1. นําปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกดิขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียน
และรณรงค โดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละปญหา  
  2. ปลูกฝงลักษณะนิสัย ความตระหนัก และการปฏบิัตตินตอสิ่งแวดลอมของผูเรียน  
  3. ใชศักยภาพของผูเรียน รวมคดิรวมทํา รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพฒันา
สภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติและศลิปวฒันธรรม 
  4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน  
  5. แนวทางการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 
   5.1 การเรียนรูในสิ่งแวดลอม  
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   5.2 การเรียนรูเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม  
   5.3 การเรียนรูเพือ่สิ่งแวดลอม 
  6. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและชุมชน  
  7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม ตองนําหลักสูตรและภารกิจของ
โรงเรียน และสภาพการณท่ีเปนปญหาความตองการดานสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ มาจัดใหสอดคลองกนั 
  8. ในการจดัการเรียนการสอน ควรจดัในลักษณะบูรณาการ ทั้งการบูรณาการในกลุม
ประสบการณเดียวกัน และกลุมประสบการณการเรียนรูอื่นๆ ทุกกลุมประสบการณ 
  9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรพิจารณารวมกับชุมชนในการจัดทําแผน หรือทางเลือกใน
การดําเนินการ และตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
  10. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สมบูรณแบบวา ควรจัดใหครบถวนท้ัง 3 มิติ โดย
พฒันาบคุคลใหมีคุณลักษณะ Think Globally , Think for the Future Life , But Act Locally on Today  
  11. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน จึงควรเนนที่การปฏบัิตขิองผูเรียน (Action 
Oriented) ในสถานการณสิง่แวดลอมตางๆ ที่เปนปญหา  

  ในการจัดการเรียนการสอนสิง่แวดลอมนั้น ตองเนนใหผูเรียนรับรูสภาพปญหาทีเ่กิดขึ้นอยาง
แทจริง และลงมือปฏิบัติเพือ่หาแนวทางในการแกปญหา โดยจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการรับรูหรือสัมผัสกับสภาพ
ปญหา การฝกการแกปญหา ลงมือปฏิบัติเพือ่แกปญหา ซ่ึงมีนักวชิาการดานสิ่งแวดลอมศกึษา ไดนําเสนอ
แนวทางไว ดังนี้  
  5.2.7 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  
  กระบวนการเรยีนการสอน โดยใชกจิกรรมเสริมหลักสตูร เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมใหผูเรียนมี
ความคิดริเร่ิมในการทาํกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรนี้ ไมเพียงแตจะเสริมสราง
ความรูทางดานเนื้อหาวิชาเทานั้น แตยังชวยใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดี เกิดความเพลิดเพลิน และรูจักใช
เวลาวางใหเกดิประโยชน 
  กิจกรรมเสริมหลักสตูรแบบตางๆ ทีใ่ชในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ในประเทศไทย 
ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2528 : 123 – 136) 
  1. กิจกรรมเกีย่วกับการทัศนศึกษา 
  2. กิจกรรมเกีย่วกับสมาชิกดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. กิจกรรมเกีย่วกับการบําเพ็ญประโยชน เชน กลุมอาสาปลูกตนไม กลุมรักษาความสะอาดที ่
สาธารณะ เปนตน 
  4. กิจกรรมการศึกษาคนควาจากหองสมดุ 
  5. กิจกรรมอื่นๆ ทีจ่ัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เชน วันสิ่งแวดลอมโลก เปนตน 
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  วินัย วีระวฒันานนท (2530 : 80) ไดกลาววา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเปนครั้งคราว 
หรือตอเน่ืองกนัตลอดป เพือ่ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามความสนใจ 
เชน 
  1. จัดนิทรรศการในวันสิ่งแวดลอม 
  2. เชิญวทิยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ 
  3. จัดทําจลุสาร โปสเตอรขึน้ในโรงเรียน 
  4. จัดตั้งชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  5. นํานักเรียนออกทําความสะอาดชุมชน 
  ปริญญา นุตาลัย (2535 : 380) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ท่ีสงเสริมคุณภาพการประเมินคุณภาพสิง่แวดลอมของโรงเรียนในดานตางๆไว ดังนี้ 
  1. การรณรงคการใชนํ้า ไฟฟา อยางประหยัด 
  2. การสํารวจความสะอาด และประโยชนของอาหารทีข่ายในโรงเรียน 
  3. การจัดการขยะ 
  4. การบํารุงรักษาตนไมภายในโรงเรียน และการปลูกเพิ่ม 
  5. ระบบนิเวศของโรงเรียน 
  สรุปไดวา กจิกรรมเสริมหลกัสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีลักษณะดงัตอไปน้ี  
  1. กิจกรรมเกีย่วกับการทัศนศึกษา 
  2. กิจกรรมเกีย่วกับสมาชิกดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. กิจกรรมเกีย่วกับการบําเพ็ญประโยชน เชน กลุมอาสาปลกูตนไม กลุมรักษาความสะอาด 
ท่ีสาธารณะ เปนตน 
  4. กิจกรรมการศึกษาคนควาจากหองสมดุ 
  5. กิจกรรมอื่น  ๆ ท่ีจัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เชน วันคุมครองสัตวปา วันสิง่แวดลอม
โลก วันตนไมแหงชาต ิเปนตน 
  6. จัดนิทรรศการในวันสิ่งแวดลอม 
  7. เชิญวทิยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ 
  8. จัดทําจลุสาร โปสเตอรขึน้ในโรงเรียน 
  9. การรณรงคการใชนํ้า ไฟฟา อยางประหยัด 
  5.2.8 ส่ือการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา 
  สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เปนองคประกอบสําคญัทีจ่ะชวยใหผูเรียนไดเรียนรู 
อันจะนําไปสูจดุหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา สือ่การเรียนการสอนทีจ่ะนํามาใชกับการสอน
สิ่งแวดลอม 
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ศึกษา ควรเนนในเรื่องของรูปธรรม ที่เปนจริง หรือภาพพลิก แผนภาพ ฯลฯ 
  สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด คอื สิ่งแวดลอมที่มีอยู
รอบตวัผูเรียน ของจริง สถานการณจรงิ รองลงไปกค็ือ ภาพหรือสถานการณจาํลอง สือ่การเรียนการ
สอนน้ี อาจจะเปนสื่อท่ีชวยจูงใจใหนักเรียนสนใจบทเรียน หรือทําใหเรียนรูบทเรียนไดงายขึ้น หรือชวย
ใหเกิดกระบวนการเรยีนรู ฯลฯ สิ่งสําคญัท่ีควรคํานงึถึง คอื การใชสือ่ท่ีสอดคลองกบัสภาพของทองถิ่น 
(บุญลอม นามบุตร. 2543 : 23 ; อางอิงจาก หนวยศึกษานิเทศก. 2538) 
  ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน  

  สื่อการเรียนการสอนทีใ่ชประกอบกจิกรรมการเรียนรูเรือ่งการอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 
มีลักษณะ ดังน้ี (ชนาธิป พรกุล. 2544 : 59)  
  1. เปนสื่อท่ีมีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรยีนรูเปนหลัก 
  2. เปนสื่อทีย่ดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 
  3. เปนสื่อท่ีมีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรูและผูเรียน 
  4. เปนสื่อท่ีมีกระบวนการหรือขั้นตอนซบัซอน เพือ่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 
  5. เปนสื่อท่ีใหประสบการณตรง สามารถเช่ือมโยงกับวิถีชวีติ ภูมิปญญาทองถิ่น และปญหา
ในชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  6. เปนสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสริมความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกม 
แผนภาพ  
สถานการณจาํลอง แผนท่ี แผนภูมิ และคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน  
  สรุปไดวา สือ่การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีลกัษณะดังตอไปนี้ 
  1. เปนสื่อทีเ่นนในเร่ืองของรูปธรรม ท่ีเปนจริง หรือภาพพลิก แผนภาพ ฯลฯ 
  2. เปนสื่อท่ีดีที่สุด เหมาะสมที่สุด คือ สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูรอบตัวผูเรียน ของจริง สถานการณ
จริง รองลงไปก็คือ ภาพหรอืสถานการณจําลอง 
  3. เปนสื่อท่ีมีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรยีนรูเปนหลัก 
  4. เปนสื่อทีย่ดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 
  5. เปนสื่อที่มีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรูและผูเรียน 
  6. เปนสื่อที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนซับซอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 
  7. เปนสื่อที่ใหประสบการณตรง สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ภูมิปญญาทองถิ่น และปญหา 
ในชมุชน ประเทศ และโลกทัง้ในปจจบัุนและอนาคต 
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  8. เปนสื่อท่ีมีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสริมความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกม 
แผนภาพ สถานการณจําลอง แผนท่ี แผนภูมิ และคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน  
  5.2.9 การวดัและประเมนิผล 
  การวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น บรรลุ
จุดประสงคการเรยีนรูที่กาํหนดไวหรอืไม เพือ่นําผลไปปรับปรุงแกไขหรือสงเสรมินักเรียนใหบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู หรือกําหนดสิ่งท่ีจะประเมินและเคร่ืองมือ (บุญลอม นามบุตร. 2543 : 23 ; 
อางอิงจาก หนวยศึกษานิเทศก. 2538) 
  การวัดผลและประเมินผลการเรยีน นอกจากจะวัดและประเมินผลตามจดุประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวแลว ยังมีความจําเปนทีจ่ะตองวัดและประเมินผลคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคอื่นๆ ท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากกจิกรรมการเรียนการสอนนั้นอกี เชน การทํางานรวมกบัผูอื่น ความรับผดิชอบ การไมเห็นแกตวั 
ใฝหาความรูอยูเสมอ ฯลฯ 
  การวัดและประเมินผลที่ดี มุงเนนการสังเกต การฟงของนักเรียน ดูผลงานของนกัเรียนใน
สภาวะปกติระหวางการทํากิจกรรม จึงไมควรมีชั่วโมงสอบแยกตางหาก แตครูควรใชการแสดงออกของ
นักเรียนและผลงานมานําเสนอวา  นักเรียนทํางานประเภทใดไดแลว งานนั้นตองใชความสามารถดานใด ครู
ก็สรุปวานักเรียนมีความสามารถดานนั้นๆ แลวลงสรุปไวในสมุดบันทึกจดุประสงคท่ีครจูัดทําขึ้นเอง เพือ่เปน
หลักฐาน การทดสอบควรหลีกเลีย่งการใชกระดาษ ดินสอ ใหมากทีสุ่ด ควรใชสภาพงานและผลงานที่
นักเรียนผลติ เปนเคร่ืองแสดงผลงานความสามารถ ผลสาํเร็จของนักเรียนเพื่อเนนย้ําการลงมือปฏิบัตจิริง
ของนักเรียน 

  การวัดและประเมินผล ตองอาศัยการเรียนรูเปนหลัก โดยการวัดและประเมินสิ่งตอไปน้ี 
ของผูเรียน (ชนาธิป พรกลุ. 2544 : 60)  

  1. การปฏิบัติจริง โดยดูความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรม การอนุรักษพลังงานและ 
สิ่งแวดลอมและทักษะการปฏิบตัิงาน 

  2. ผลสําเร็จของโครงการ กิจกรรมที่นําไปสูการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ไดแก การนําความรูไปปฏิบัตจิริงในวิถชีวีิตจนเปนนิสยั 

  3. การติดตามสารสนเทศที่ทันสมัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม 
  4. พฒันาการในดานมโนทัศนและเจตคตติอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
  ท้ังนี้ตองทําการประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง ดวยการประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) เพือ่ใหสอดคลองกับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบผูเรยีนเปนศูนยกลาง 
  ผูประเมิน ไดแก ผูสอน เพือ่น ตัวผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน เครือ่งมือทีใ่ชวัดผล ไดแก 

แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และแฟมสะสมงาน เปนตน 
  สรุปไดวา การวัดและประเมินผลสิ่งแวดลอมศึกษา จะวัดและประเมินผลในสิ่งตอไปนี ้
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  1. การปฏิบัติจริง  
  2. คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคอื่นๆ เชน การทํางานรวมกบัผูอื่น ความรับผิดชอบ การไมเห็น 
แกตัว ใฝหาความรูอยูเสมอ ฯลฯ 
  3. ผลสาํเร็จของโครงการ กจิกรรม  

  4. มโนทัศนและเจตคติตอการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอมของนกัเรียน 
  5. ประเมินผลตามสภาพจรงิ 
  6. ผูประเมิน ไดแก ผูสอน เพือ่น ตัวผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
  7. เครือ่งมือท่ีใชวัดผลไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงาน และแฟมสะสมงาน เปนตน 
  5.2.10 หลักการกาํหนดโครงสรางหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  โครงสรางของหลักสูตร มีความสําคัญที่จะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีดีของหลักสตูรสิง่แวดลอม
ศึกษาจึงจําเปนที่ตองมีโครงสรางที่ดี ซึ่งจะตองมีสัดสวนของเนื้อหาของวิชาหลายแขนง นํามาประกอบ
ผสมผสานบูรณาการเปนเน้ือหาสาระใหม เพื่อจะไดเนื้อหาของวิชาที่ตรงตามวัตถุประสงค ที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรูสรางสรรพฤติกรรมที่พึงประสงคได หลักการกําหนดโครงสรางหลักสูตร มีดังตอไปนี ้ 
  หลักการที ่1 ทิศทางและเนือ้หาสาระของหลักสูตร การทําความเขาใจหลักสูตร/วิชาเฉพาะนั้น 
คืออะไร มีวัตถุประสงคอะไร ใชเรียน สอนผูใด เปนเร่ืองที่สําคัญท่ีตองกระทํากอนอื่นใดทั้งสิ้น การทําความ
เขาใจเปาหมายนี้ ตองเปนความเขาใจทั้งมุมกวาง (แนวนอน) หมายถึงวา มีขอบขายเนื้อหาสาระ (วิชา)     
ใดบางที่เกี่ยวของ และในมุมลึก หมายถงึวา หลักสูตร/วิชา นีต้องการความลุมลึกเพียงใด อีกทัง้หลักสูตร/
วิชาน้ีทําเพื่อใคร เม่ือไรและที่ใดที่ระบุความเหมาะสมไวดวย 
  หลักการที่ 2 ใหวิธีการ/กระบวนการสืบคนขอมูล การบรรจุเนื้อหาสาระในดานการสราง
หลักสูตรน้ัน ตองเขาใจวา ผูเรียนสามารถนําไปใชกบังานและชีวติประจําวันได ดังนั้น วิธีการที่ปฏิบตัิ
จะตองบรรจุเอาไว ใหผูเรียนสามารถไดรับรู ปฏิบติั ดวยองคประกอบสวนนีต้องแนใจวาผูเรียน สามารถ
เขาใจ 
วิธกีาร รูจกัวธิกีาร และสรางกระบวนการทีจ่ะสบืเสาะหาขอมูล การไดมาซึ่งความจรงิในเรื่องนั้นๆได 
  หลักการที ่3 สรางทักษะการทําได หลักสตูร/วิชาทางสิ่งแวดลอม เนนใหเกิดความสามารถใน
การวิเคราะหและการประเมนิตัวเลข (จํานวน) เพือ่จะไดนําสิ่งท่ีไดในการวางแผนการจัดการ แผนการ
แกไขและแผนการฟนฟูไดถกูตองและแมนยํา ดังนั้น การบรรจุเน้ือหาสาระใหทําได ทําเปน จึงจําเปน
อยางยิ่ง เชน มีบทปฏบิัติการ การฝกงาน และการดูงาน เปนตน 
  หลักการที่ 4 ใหความสามารถการวางแผนงาน งานทางสิ่งแวดลอมทุกประเภท ชนิด มี
ความซับซอน มีความกลมกลืนในหลายงาน หลักสูตร/วิชาทางสิ่งแวดลอม จึงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจ
ในหลักการวางแผน มีความสามารถแยกยอย องคประกอบยอยสวนตางๆ 
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  หลักการที ่ 5 การสรางขีดความสามารถเชิงบริหาร การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ผูเรียนตองเขาใจระบบหรือศาสตรของระบบสิ่งแวดลอม หมายถึงวา จะตองเขาใจทั้งโครงสรางของ
ระบบและการทํางานของทุกชนิด/สรรพสิ่ง รวมตั้งแตระบบยอยจนถึงระบบใหญ อีกทั้งระบบการทํางานหรือ
กระบวนการทํางานของระบบที่จัดการศึกษา การบริหารงานภายในระบบสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามขั้นตอน
เปนงานที่สําคัญ มิฉะนั้นแลว การจัดการสิง่แวดลอมในเรือ่งนั้นๆคงไรผล ดังนั้น หลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
ทุกแขนงวิชาหรือในขั้นอาชพีทางสิ่งแวดลอม จะตองบรรจุเนือ้หาที่ผูเรียนมีโอกาสไดบริหาร หรือเรียนการ
บริหาร หรือฝกงานการบริหารดวย 
  หลักการที่ 6 ความเหมาะสมตอผูเรียน ท้ังหาหลักการดังกลาว เปนโครงสรางเน้ือหาของ
หลักสูตรท่ีตองบรรจุไว ไมวาจะเปนหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว หรือหลักสูตรวิชาเฉพาะ หรือกลุมวิชา
ก็ตาม องคประกอบที่ตองตระหนักวาสวนใดมากนอยนั้นตองพิจารณาใหรอบคอบ ท่ีสําคัญก็คือ ระดับ
ผูเรียนเปนใคร อายุเทาไร การศึกษาอยูระดับใด ฐานะทางเศรษฐกิจ ตําแหนงการงาน และเชื้อชาติ
อะไร ลวนเปนสิ่งท่ีจะสามารถเลือกบรรจุเนื้อหาสาระไดไมยากนัก อาจผสมกันบางปจจัยหรือทุกปจจัย
มารวมกัน แลวจึงไปสรางหลักสูตร   
  จากหลักการกําหนดโครงสรางของหลักสูตร สรุปไดวา การกําหนดโครงสรางหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศกึษา ควรยึดหลักการในดานทิศทางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ดวยการทําความเขาใจ
หลักสูตร วตัถุประสงค ผูเรียน และเนื้อหาสาระ ท้ังในมุมกวางและในมุมลึก การกาํหนดวิธีการสบืคนขอมูล 
ใหผูเรียนเขาใจวธิีการ รูจักวิธีการ และสรางกระบวนการที่จะสืบเสาะหาขอมูล การสรางทักษะเนนใหเกิด
ความสามารถในการวิเคราะหและการประเมินตวัเลข (จํานวน) ใหทําได ทําเปน เนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการวางแผนงานสิ่งแวดลอม สรางขีดความสามารถเชิงบริหาร โดยการบรรจุเน้ือหาที่
ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนหรือฝกการบริหาร และคํานึงถึงความเหมาะสมตอผูเรียน  
  5.2.11 รูปแบบการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
  เต็มดวง รัตนทัศนีย (2532 : 58 – 59) ไดกลาวถึงรูปแบบการจดัหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ไวดังน้ี   

 
  1. รูปแบบของวิชาเดียวทางสิ่งแวดลอมศึกษา (Single Subject Model) 
 

      อาชีวศึกษา 
     ชีววิทยาศาสตร       วิทยาศาสตรกายภาพ 
 
     กายภาพศาสตร        คณิตศาสตร 
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     สังคมศึกษา                ศลิปศาสตร มนุษยวทิยา 
                         การสื่อสาร 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบวิชาเดียวของสิ่งแวดลอมศึกษา 
  รูปแบบนี้เปนรูปแบบของวชิาเดียวทางสิง่แวดลอมศึกษา ที่เกิดขึ้นมาจากการรวมศาสตร
และเน้ือหาสาระตางๆ หลายสาขาวิชามาผสมผสานกันเปนสาขาวิชา รายวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา 
เชน วิชาปญหาและการควบคุมมลพิษ ผูเรียนจะตองมีความเขาใจดานเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ฯลฯ วิชาในลักษณะดังกลาวนี้ อาจเสนอเขาไปในหลักสูตรในลักษณะของรายวิชาบังคับ หรือรายวิชาเลือก 
เปนตน 
 
  2. รูปแบบการรวมกับวิชาอืน่ (Infused Model) 
 

        อาชวีศกึษา 
     ชีววิทยาศาสตร        วิทยาศาสตรกายภาพ 
 
     กายภาพศาสตร             คณิตศาสตร 
 
     สังคมศึกษา     การสื่อสาร    ศิลปศาสตร มนุษยวิทยา 
                

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการรวมกับวิชาอืน่ของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

ท่ีมา : เต็มดวง รัตนทัศนยี. (2532). การพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา. หนา 58 – 59.  
 
  รูปแบบนี้เปนรูปแบบการนําแนวคิด (Concept) และความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา ไปสอดแทรก 
ไวในศาสตรหรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีสาระสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา และเปนวิชาทีมี่อยูแลวใน 
หลักสูตร เชน การสอดแทรก Concept ทางสิ่งแวดลอมศึกษาไวในวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ ชีววิทยา  
เคมี สังคมศึกษา กลุมวชิาสรางเสริมประสบการณชวีิต เปนตน  
  จากรูปแบบการจัดหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา สรุปไดวา ปจจุบันไดมีการแบงรูปแบบการจัด
หลักสตูร ออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของวิชาเดียวทางสิ่งแวดลอมศกึษา ดวยการรวมศาสตรและ
เนื้อหาสาระตางๆ หลายสาขาวิชามาผสมผสานกันเปนสาขาวิชา รายวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา และ
รูปแบบการรวมกับวิชาอื่น ดวยการนาํความรูทางสิง่แวดลอมศึกษา ไปสอดแทรกไวในศาสตรหรือ
รายวิชาอื่นๆ ท่ีมีสาระสัมพนัธเกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอมศึกษา และเปนวชิาที่มีอยูแลวในหลักสูตร 
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  5.2.12 หลักการวางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอม (เกษม จันทรแกว และประพันธ 
โกยสมบูรณ. 2525 : 107 – 109) 
  สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการใหการศึกษาแบบสหสาขาวชิา เปนรูปแบบที่นักการศกึษาเขาใจ
วา จะใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับนั้นไปปรับใชกับตนเองและสังคมได แตการกําหนดรูปแบบของ
หลักสูตรท่ีจะใหตอผูเรียนนัน้ เปนสิ่งท่ียากที่จะเขาใจทัง้ผูออกแบบหลักสูตรและผูเรียน จึงมักพบเสมอวา 
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษามปีญหาตอผูสอนและผูเรียนเสมอ บางรายไมเขาใจเน้ือหาของหลักสูตร บางราย
ไมเขาใจรายละเอียดของเนื้อหาวิชา บางรายไมเขาใจความตอเนือ่งของเน้ือหา บางรายไมเขาใจวาจะนําวิชา
อิสระ มาเชือ่มโยงกบัวิชาสิง่แวดลอมศึกษาอยางไร ทัง้นี้เปนเพราะผูวางแผนและผูจัดรูปแบบของหลักสตูร
นั้น ขาดความรอบคอบในการกําหนดเนือ้หาและขั้นตอนของเนือ้หาวิชา หรืออาจจะมีความรอบคอบด ีแต
เนือ่งดวยมีเน้ือหาวชิามากเกินความสามารถทีจ่ะบรรจุไวไดในเนือ้หาและเวลาทีจ่ํากัดได จงึทําใหเกิด
ความขาดตกบกพรองขึ้น จนทําใหผูสอนและผูเรียนไมเขาใจได หรือมิฉะนัน้ผูวางรูปแบบการศึกษานั้น 
มักนําหลกัการทางการศึกษามากเกินไป ทําใหตองมีเนื้อหาสาระและหลักการทีเ่พิ่มเติมมากได จนไม
สามารถทีจ่ะบรรจุไวใหหมดได และยังมีขอคิดเห็นที่นาจะไดนํามากลาวไวอีกประเด็นหน่ึง คอื ผูกําหนด
และวางแผนรูปแบบการศึกษา ไมไดพิจารณาอายุความสามารถ และลักษณะเนื้อหาวิชาเฉพาะบางวิชามา
ประกอบ ทําใหมีปญหาดังกลาว  
  5.2.13 การจดัรูปแบบหลกัสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา    
  ในการจัดรูปแบบหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีประเด็นที่ตองพิจารณาดังตอไปนี ้  
  1. รูปแบบของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา อาจเปนไดสองลักษณะ คือ นําแขนงวิชาที่
เกี่ยวของมารวมกัน ทําใหเกิดแนวความคิดเปนสิ่งแวดลอมศึกษาขึน้ หรือในทางตรงกันขาม อาจทําให
ไดรูปแบบที่ตั้งแนวการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น แลวกําหนดวิชาเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม รูปแบบการศึกษาและหลักสตูรการศึกษานัน้ เปนเรือ่งท่ีตองพจิารณาอยางถีถ่วน 
อยาใหเกิดชองวางระหวางสาขาวิชาหรือแขนงวิชา มิฉะนั้น จะทําใหหลักสูตรนั้นไมไดรับความสําเร็จได 
  2. การกําหนดรูปแบบการศกึษา ควรอยางยิ่งทีจ่ะตองเปนไปตามสภาพสังคมและปญหาของ
สังคม กลาวคอื เนื้อหาสาระของวิชาที่กําหนดและวางรปูแบบนั้น ตองสามารถทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
สภาพทั่วไปของส่ิงแวดลอมของสังคมนั้น ปญหาและสาเหตุของปญหาก็จําเปนตองเขาใจ อีกทั้งความ
เปนไปไดในการแกไขปญหาใหเขากันไดกับสังคมดวย โดยทั่วไปแลวหลักการศึกษาทั่วไปน้ัน จะไดรับ
ความสําเร็จหรือลมเหลว จะขึ้นอยูกับโครงรางและรูปแบบการศึกษา ตองสอดคลองกบัสภาพสังคมและ
ปญหาของสังคมนั้นๆ  
  3. อายุ ระดับสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
หลักสูตรจะตองเปนไปตามอายุ ระดับสติปญญา ฐานะทางการเงิน และวิถีชีวิตของผูเรียน ถาเนื้อหา
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สาระและความตอเนื่องของเนื้อหาสาระวิชาไมดี และไมเปนไปตามลําดับ จะทําใหผูเรียนไมสามารถได
ความรูตามทีต่องการได 
  4. หลักสูตรที่จะกําหนดขึ้นมานั้น จะตองแนใจวา มีองคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญที่
สามารถใหความรอบรู ความสํานึก ทัศนคต ิ ทักษะ การจงูใจ ความรูสึก ซ่ึงผูเรยีนสามารถจะไดรับ ทั้ง
ทางตรงและทางออม ท่ีจะนําไปใชเพือ่ชวยใหตนเองมีความรูและความเขาใจ สามารถทําใหคดิเปน ทํา
เปน และแกปญหาเปน 
  5. การกําหนดรูปแบบของหลักสูตรนั้น ตองเปนแนวทางการใหการศึกษา สามารถจะเอือ้ 
อํานวยใหผูเรยีนนําไปใชในการตัดสินใจตอปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้น การใหการศึกษาทางสิ่งแวดลอมนั้น 
คง 
จะตองมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบตัิอยางเพียงพอ มิฉะน้ันแลวผูเรียนจะไมสามารถตัดสินใจได 
  6. รูปแบบของหลักสูตรนั้น จําเปนตองใชศาสตรหลายๆสาขา จําเปนอยางยิ่งในการกําหนด
หลักสูตร หรือกําหนดเนื้อหาของวิชานั้น จะตองมีวิชาแกน หรือเน้ือหาสาระแกนกอนอื่นใดทั้งสิ้น ตอจากนัน้
จึงคอยเพิ่มใสเนื้อหาทีจ่ําเปนและสําคัญใหสอดคลองกบัหลักสตูรหรือของวชิานั้นๆ 
  7. เนื้อหาสาระของวิชาในสิ่งแวดลอมศึกษาน้ัน ควรจะตองใหความรู เกิดความสํานึกดวย
ตนเอง และเปนประสบการณจริงในชวีติที่เกิดขึ้น  
  8. เนื่องดวยสิ่งแวดลอมน้ันมีทั้งทางสังคม หรือทางนามธรรม และทางชีวกายภาพ แตผูเรียน
นั้นมีความตองการทุกชั่วอายุคน ทุกระดับสติปญญา และทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น 
หลักสูตรท่ีจะกําหนดขึน้มานั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดใหชัดเจนวา อาย ุระดับการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคมใดที่จะตองมีสิ่งแวดลอมนามธรรม สิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพเทาใด ท้ังน้ีจะไดทําให
การเรียนการสอนดีขึ้น สามารถทําใหสรางความเขาใจดีขึ้นในกลุมผูเรียน เปนตน ดังนั้น การทดสอบไอควิ 
การยอมรับของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่นาจะไดพิจารณากอนสอน หรือกาํหนดรูปแบบการสอน 
  จากการจัดรปูแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา ในการจัดรูปแบบ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรพิจารณาถึงรูปแบบของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา อาจเปนไดสอง
ลักษณะ คือ นําแขนงวชิาที่เกี่ยวของมารวมกัน ทําใหเกิดแนวความคิดเปนสิ่งแวดลอมศกึษาขึ้น หรือ
ในทางตรงกันขาม อาจทําใหไดรูปแบบที่ตั้งแนวการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น แลวกําหนดวิชาเรียนให
สอดคลองกับวตัถุประสงคที่กําหนดไว รูปแบบการศึกษาที่กําหนดขึ้นควรจะสอดคลองกับสภาพสงัคม และ
ปญหาของสงัคม อาย ุระดบัสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูเรียน และหลักสูตรที่จะ
กําหนดขึ้นมานั้น รวมท้ังมีองคประกอบของหลักสตูรที่ทําใหผูเรยีนมีความรู ความสํานึก ทัศนคต ิ ทักษะ 
การจูงใจ ความรูสึก ท่ีจะนาํไปประยุกตใชเพื่อชวยใหตนเองมีความรูและความเขาใจ สามารถทําใหคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาเปน เอื้ออํานวยใหผูเรียนนําไปใชในการตัดสินใจตอปญหาสิ่งแวดลอม  ในการกําหนด
หลักสูตรจะตองมีวิชาแกน หรือเนื้อหาสาระแกนกอน ตอจากนั้นจึงคอยเพิ่มใสเนือ้หาทีจ่ําเปนและสําคัญ
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ใหสอดคลองกบัหลักสตูรหรือของวิชานั้นๆ โดยเนื้อหาสาระของวิชาในสิ่งแวดลอมศึกษา ควรเนนการ
ใหความรู ความสํานึก และเปนประสบการณจริงในชีวิตที่เกิดขึ้นแกผูเรียน ดวยการกําหนดสัดสวน
เนื้อหาดานสิ่งแวดลอมนามธรรม และสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพใหสอดคลองกับ อายุ ระดับการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเรียน  

  5.2.14 แบบจาํลองของหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
  แน็ชชันนัล เคานซิล ออฟ เอ็ดยุเคชันนลั ริเซอช แอน็ด เทรนิง (เกษม จันทรแกว และ
ประพันธ โกยสมบูรณ. 2525 : 119 ; อางอิงจาก National Council of Educational Research and 
Training. 1981) ไดรวบรวมแนวความคิดในการวางหลักสูตรสิ่งแวดลอมที่ UNESCO ไดจัดประชุม
ปฏิบัติการทั่วโลก และสรุปไววา แบบจําลองการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมนัน้ ควรประกอบดวย 4 
ระดับ ดังน้ี  
  1. ระดับที่หนึง่ แนวความคดิทางนิเวศวิทยา (Ecological Concepts)  
  เปนขั้นของการใหความรอบรู หรือเปนระดับทีจ่ะเอือ้อาํนวยใหเกิดความรอบรูความเขาใจ
ทางนเิวศวิทยา เพื่อเปนรากฐานในการนําไปใชในการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม สวนรายละเอียดทาง
องคประกอบของแนวความคิดนั้น เปนหนาที่ของนักพฒันาหลักสูตร ตองคดิคนเองวาควรจะตองมี
อะไรบาง 
  2. ระดับที่สอง ระดับความรอบรู (Knowledge Level) 
  เปนขั้นทีเ่นนเฉพาะของการใหขาวสารหรือใหแนวความคิด การใหความสํานึก (Concept 
awareness) ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนษุยหลายๆดาน จุดมุงหมายระดับที่ตองการชวยใหไดรบั
แนวความคิดของกจิกรรมทางวฒันธรรมของมนุษย (ศาสนา เศรษฐกจิ การเมอืง สังคม ฯลฯ) ทีมี่อิทธพิล
ตอสิ่งแวดลอม หลักสตูรระดับนี้ตองการที่จะพฒันาแนวความคิดของความสํานึกวา คนหน่ึงคนใดหรือคนที่
เปนกลุม จะมีอิทธพิลตอความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติ และคุณภาพของสิ่งแวดลอมไดอยางไร และ
การกระทําของมนุษยที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอมไดอยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่ตองคนควา 
(Investigation) ประเมินผล (Evaluation) ประมาณคุณคา (Values clarification) การตัดสินใจ 
(Decision making) และการแสดงออกของการรวมกจิกรรม (Citizenship) 
  3. ระดับที่สาม กระบวนการใหทักษะ (Cognitive Process or Skill Level) 
  เปนระดับที่เนนการใหมีทักษะทีต่องการเพือ่จะไดนําไปใช เพือ่การคนควา การประเมินผล 
และการประมาณคุณคาเปนหลักสําคัญ ซ่ึงหลักสูตรในระดับนี้นั้น จะทําใหเปนรูปแบบของกระบวนการ 
มีขั้นตอนและความตอเนือ่งที่ดี เพือ่ใหผูเรียนมีความเขาใจ 
  4. ระดับท่ีสี่ การดําเนินการทางทักษะของสิ่งแวดลอม (Environmental Action Skills or  
Training and Application) 
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  เปนระดับของหลักสูตรที่มุงทางกระบวนการหรือทักษะที่สําคัญ และการรวมกจิกรรม และ
ในระดับนีต้องการที่จะกําหนดแนวทางการพฒันาท่ีจําเปน เพื่อการที่จะไดมีพฤตกิรรมตอสิ่งแวดลอมใน
ทางบวก ท้ังนี้เพือ่จะไดรักษาคุณภาพของการเปลี่ยนแปลง ระหวางคุณภาพชวีิตและคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิผลที่สุด 
  จากแบบจาํลองของหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาดังกลาว สรุปไดวา แบบจําลองของหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับแนวคิดทางนิเวศวิทยา ระดับความรอบรู ระดับ
กระบวนการใหทักษะ และระดับการดําเนนิการทางทักษะของสิ่งแวดลอม  
  5.2.15 ส่ิงแวดลอมศึกษาในหลกัสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2533)  
  สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ไดสอดแทรกเนื้อหาไวใน
กลุมประสบการณตาง  ๆ ไดแก กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย มีเนื้อหาสอดแทรกในแขนงวิชาจริยศึกษา และ
ศิลปศึกษา กลุมการงานและพื้นฐานอาชพี มีเน้ือหาสอดแทรกในแขนงงานบาน งานเกษตร และงานเลอืก 
แตเนือ้หาสวนมากบูรณาการอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตทุกระดับชั้น แมในป พ.ศ. 2533 
ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาของหลกัสูตรประถมศึกษาใหม ก็ไดจัดใหสิ่งแวดลอมศึกษาบูรณาการอยูในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตเชนเดิม ในหนวยสิ่งท่ีอยูรอบตัว ชาติไทย พลังงานและสารเคมี และ
ประชากรศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2535 : 58) 
  โครงสรางเนือ้หาสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติ ตามหลักสตูร
ประถมศึกษา  
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง.) 
  จากแนวคิดสิง่แวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษาดังกลาว สรุปไดวาสิ่งแวดลอม
ศึกษาในหลักสูตรประถมศกึษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2533) ไดสอดแทรกเนื้อหาไวใน
กลุมประสบการณตางๆ ไดแก กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ แตเนื้อหา
สวนมากบูรณาการอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติ ในหนวยสิง่ทีอ่ยูรอบตวั ชาติไทย พลังงานและ
สารเคม ีและประชากรศึกษา  
  5.2.16 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และมัธยมศกึษาตอนปลาย พทุธศักราช 2524 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2533)  
(ปรญิญา นุตาลัย. 2535 : 367 – 372)  
  หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไดแก เนื้อหาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศกัราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533) มีรายละเอียดดังนี ้ 
  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดจัดแบงกลุมวิชาตางๆ ออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 
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  1. กลุมวิชาภาษา  
  2. กลุมวิชาวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  
  3. กลุมวิชาสงัคมศึกษา  
  4. กลุมวิชาพฒันาบคุลิกภาพ  
  5. กลุมวิชาการงานและอาชีพ 

  หลักสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดจัดแบงกลุมวชิาตางๆออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 
  1. กลุมวิชาภาษา  
  2. กลุมวิชาสงัคมศึกษา  
  3. กลุมวิชาพฒันาบคุลิกภาพ  
  4. กลุมวิชาวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร  
  5. กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาอาชีพ  
  6. กลุมวิชาอาชีพ 

  เนื้อหารายวชิา 
  ในรายละเอียดแตละวิชา ท้ังกลุมวิทยาศาสตร และกลุมวิชาสังคมศกึษา จะพบวา มีเน้ือหา
ท่ีครอบคลุมบางสวนของสิ่งแวดลอมศึกษาอยูมากมายหลายวชิา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง.) 
  กลาวโดยสรุป หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไดแก เนื้อหาที่ปรากฏอยูใน
หลักสูตร ซ่ึงมีอยูในกลุมวชิาตางๆ (Multidisciplinary approach) โดยเฉพาะในกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
และกลุมวิชาสังคมศึกษา สําหรับรายวิชาทางดานสิ่งแวดลอมศึกษามีอยู 3 รายวิชา คอื เปนวิชาบังคับ
เลอืก และวิชาเลอืกเสรีอยูในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนตน และเปนวิชาเลือกเสรีอยูในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง.) 
  5.2.17 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 
  หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เนื้อหาที่ปรากฏอยูในกลุม
สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 5) 

  1. วิทยาศาสตร 
  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ 
  มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่

ของระบบตางๆของสิ่งมีชีวติที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวติของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวติ 

  มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคญั ของการถายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีผลตอมนุษยและ
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สิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวิทยาศาสตร สือ่สารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

  สาระที่ 2 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
  มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจติวทิยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

  มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิการใชทรพัยากรธรรมชาต ิใน
ระดบัทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอมใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  สาระที่ 5 พลงังาน 
  มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกบัการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

  สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ

ของกระบวนการตางๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรู และจติวิทยาศาสตร สือ่สารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน  

  สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
  มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซ ีปฏิสมัพันธภายในระบบสรุิยะ

และผลตอสิ่งที่มีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวทิยาศาสตร สือ่สารสิ่งท่ีเรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน 

  มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยอีวกาศที่นาํมาใชในการสํารวจอวกาศ และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิดานการเกษตร และการสือ่สาร สือ่สารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใชประโยชน อยาง
มีคุณธรรมตอชีวติและสิ่งแวดลอม 

  สาระที่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจติวทิยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติทีเ่กิดขึ้น สวนใหญมีรปูแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือทีมี่อยูในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีสังคม และ
สิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

  2. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
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  มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติ ปฏิบัตตินตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมท่ีดีงาม และสามารถนําไปประยุกตในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม สิ่งแวดลอม เพือ่การอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
  มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากดั ไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมทั้งเศรษฐกจิอยางพอเพียง เพือ่การ
ดํารงชวีติอยางมีดุลยภาพ 

  สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร 
  มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจ

และธํารงความเปนไทย 
  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

  มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพสิ่งที่
ปรากฏในระวางที ่ ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาต ิ ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ใน
การ 
คนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏสิมัพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีกอใหเกิด
การสรางสรรควฒันธรรม และมีจติสํานกึ อนุรักษ ทรพัยากร และสิง่แวดลอมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

  3. สุขศึกษาและพลศึกษา 
  สาระที่ 4 การสรางเสริมสขุภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคา และมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกัน
โรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
  4. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
  สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครวั 
  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสาํนึก ในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว ท่ีเกี่ยวของกับงานบาน 
งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ  
  สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลย ี
  มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา 
จินตนาการ และความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของเคร่ืองใช วิธีการเชิงกลยุทธ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลอืกใชเทคโนโลยี ในทางสรางสรรคตอชีวติ สังคม สิ่งแวดลอม 
โลกของงานและอาชพี 
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  กลาวโดยสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา ไวในกลุมสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร 
และกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
  สําหรับแนวคดิสิ่งแวดลอมศึกษา เม่ือนาํมาวิเคราะหเปรียบเทียบกบัแนวการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา มีความสอดคลองกัน รายละเอียดแสดงในตาราง 
1  
 
ตาราง 1 แนวคิดดานสิ่งแวดลอมศึกษากบัแนวการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 
สิ่งแวดลอมศกึษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ 
 
2. เปนการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 
 
 
 

1. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 
2. ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปสอดแทรกในการเรยีนการ
สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ตาราง 1 (ตอ) 
 

สิ่งแวดลอมศกึษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ชวยใหผูเรยีนสามารถแสดงบทบาทในการวางแผน
ประสบการณการเรียนรูของตน และเปดโอกาสให
ผูเรยีนไดตดัสินใจ และยอมรบัผลที่เกิดขึน้ จากการ
ตดัสนิใจนั้น 
4. เนนเรื่องความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในชมุชนของ
ตนเอง  ใหกับผูเรียนตั้งแตวัยเยาว 
5. เรียนรูจากสิ่งแวดลอม โดยเนนกจิกรรมและ
ประสบการณตรงอยางเหมาะสม 
 
6. ใหบุคคลมีความตระหนัก (Awareness) ไวตอ
ปญหาสิ่งแวดลอม มีความรู (Knowledge) ความเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม 
มีเจตคต ิ (Attitude) คานิยมและความรูสึกในการจะ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีทักษะ (Skill) ในการระบุ
ปญหาและทางเลือกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และ

3. การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด 
4. จัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาต ิ การเรียนรูจากการปฏิบตัิ
จริง 
6. มีจิตสํานกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ และพัฒนา 
สิ่งแวดลอม 
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ใหความรวมมอื ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาความคิดในเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 
และทักษะในการแกปญหา 
 

 
7. มุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมี
ความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมวีิจารณญาณ 

 
 จากแนวคิดสิ่งแวดลอมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  เม่ือนํามาวิเคราะหเปรยีบเทียบกัน สามารถสรุปเปนภาพรวมได ดังตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบแนวคดิสิ่งแวดลอมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา       ตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   

 
ลําดับ รายละเอียด หลักสูตรประถมศกึษา  

พทุธศกัราช 2521 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 

พทุธศกัราช 2521 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พทุธศกัราช 2524 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พทุธศักราช 2544   
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

จุดประสงคดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 
 
 
โครงสรางเนื้อหา 
 

1.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง 
ธรรมชาติแวดลอม และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในบานและชุมชน ตลอดจน
การอนรุักษและพฒันาสิ่งแวดลอม 
ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนและรอบๆบาน  
- สอดแทรกเนื้อหาอยูในกลุม
ประสบการณตางๆ โดยเฉพาะกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต  
 
 
- กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตใน
หนวยสิ่งที่อยูรอบตัว ชาติไทย 
พลังงานและสารเคมี และประชากร
ศึกษา 
- กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย ใน
แขนงวิชาจรยิธรรม และศิลปศึกษา 
- กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ใน
แขนงงานบาน งานเกษตร และงานเลือก 

- เขาใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทาง
พฒันาชุมชน ภูมิใจในการปฏิบัติตน
ตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชกิ
ที่ดีของชมุชน ตลอดจนอนุรกัษและ
เสริมสรางสิ่งแวดลอม ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับชุมชน
ของตน 
1. สอดแทรกในกลุมวิชาตางๆ  
โดยเฉพาะกลุมวิชาสังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร 
2. จัดเปนรายวิชาเลือกเสรี เชน 
สิ่งแวดลอมศึกษา และรายวชิาบังคับ
เลือก เชน  ประชากรกับสิ่งแวดลอม  
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไดแก   
รายวิชาวทิยาศาสตร พันธุกรรมกับ
การอยูรอด จับแสงอาทิตย  
2. กลุมสังคมศึกษา ไดแก รายวิชา
ประเทศของเรา ทวปีของเรา โลกของ
เรา สังคมและวัฒนธรรมไทย โลกใน
ยุคปจจุบัน ภูมิศาสตรเบื้องตน 
ทองถิ่น 

- เขาใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในประเทศและในโลก มุงมั่นใน
การพฒันาประเทศตามบทบาทและ
หนาที่ของตน ตลอดจนอนุรักษและ
เสริมสรางทรพัยากร ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของประเทศ 
 
 
1. สอดแทรกในกลุมวิชาตางๆ  
โดยเฉพาะกลุมวิชาสังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร 
2. จัดเปนรายวิชาเลือกเสรี เชน 
พลงังานกับสิ่งแวดลอม 
 
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไดแก 
รายวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ และรายวิชา
เคมี ชีววิทยา  
2. กลุมสังคมศึกษา ไดแก รายวิชา
สังคมศึกษา ภูมิศาสตรกายภาพ 
ภูมิศาสตรการเกษตร มนุษยกับ
สังคม  ประชากรกบัคุณภาพชีวิต 

-  จิตสํานึก ในการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
- สอดแทรกไวในกลุมสาระการเรยีนรู
กลุมตาง  ๆ โดยเฉพาะกลุม
วิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และกลุมสุขศึกษา
และพลศึกษา  
 
1. กลุมวิทยาศาสตร   
สาระที ่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต สาระที ่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม สาระที ่5 พลงังาน สาระที ่6 
กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
สาระที่ 7 ดารา ศาสตรและอวกาศ 
สาระที ่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 
 



 

 

 
ตาราง 2 (ตอ)  

 
ลําดับ รายละเอียด หลักสูตรประถมศกึษา  

พทุธศกัราช 2521 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 

พทุธศกัราช 2521 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พทุธศกัราช 2524 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พทุธศักราช 2544 
3 โครงสรางเนื้อหา (ตอ) 

 
 ของเรา เอเชียตะวันออกเฉียงใตใน

โลกปจจุบัน สิ่งแวดลอมศึกษา 
ประชากรศึกษา ประชากรกับสิ่งแวดลอม 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเมือง พลังงาน
กับสิ่งแวดลอม และพระพุทธรูปและ
พทุธศิลปในประเทศไทย  

2. กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
สาระที ่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
สาระที ่ 3 เศรษฐศาสตร สาระที ่ 4 
ประวัติศาสตร สาระที ่5 ภูมิศาสตร  
3. กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการปองกันโรค 
4. กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
สาระที ่ 3  การออกแบบและเทคโนโลย ี
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 กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่กลาวมา สามารสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนการจัดการศึกษาทีเ่ปนเอกสารหลักสูตร 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู วิธีการสอน สื่อการเรยีน และกระบวนการประเมินผล ท่ีจดั
ใหแกผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ทั้งทางดานชีวภาพและกายภาพ มีความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม เกิดเจตคต ิและทักษะใน
การตัดสินใจแกปญหา  มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 2. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสําคัญตอการกําหนดความมุงหมาย วิธีสอน กิจกรรม 
แนวทางในการจัดประสบการณ รวมทั้งความรู  เจตคติ และทักษะตอสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง คานิยมในการ
รับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอม ความสามารถ เจตคต ิ และทักษะในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนทักษะในการปฏิบตังิาน เพือ่สรางความพรอมในการรวมมือกันอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกผูเรียน 
 3. หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีจุดมุงหมายเพือ่พฒันาประชากร ใหมีความรูความเขาใจในดาน
การพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหาและแกปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และมีสมรรถนะในการคนควา การประมาณคณุคา ทักษะปฏิบัติในการปองกนัดูแล 
มิใหเกิดปญหาการทําลายสิง่แวดลอม รวมทั้งมีทักษะในการตัดสินใจเพือ่การคงไวซึ่งระบบนิเวศท่ีสามารถ
ใหการค้ําจุนตอระบบนิเวศอืน่ๆ  
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 4. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีโครงสรางประกอบดวยเน้ือหาสาระ สื่อทางการศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน วัสดุการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 5. เนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย  มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศกึษา โครงสราง
และบทบาทของระบบนิเวศ ผลกระทบของระบบนิเวศตอทรัพยากรนํ้าและระบบชีวภาพในนํ้า การ
หมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารในระบบชีวภาพ 
ผลกระทบของการใชพลังงานและการทําเหมือง พลวัตรของประชากรในระบบนิเวศ ผลกระทบ
เนื่องจากกิจกรรมของมนษุยท่ีมีตอสิ่งแวดลอม : ปญหาระดับโลก มลพิษ – ผลกระทบตอมนุษยและ
ระบบนเิวศ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ความตระหนักตอคานิยมและประเด็นทางสิ่งแวดลอม การ
สืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม จรรยาบรรณทาง
สิ่งแวดลอม ทักษะพฤติกรรมทาง    สิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปา : ผลกระทบถึง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การจัดการ   สิ่งแวดลอมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการ
สิ่งแวดลอมและการประเมนิผลกระทบ 
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย การนําปญหาสิ่งแวดลอม
ท่ีเกิดขึ้นในระดับทองถิ่น  ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียนและรณรงค โดยเนนใหเห็นภาพรวม
ของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละปญหา ปลกูฝงลักษณะนิสัย ความตระหนัก และ
การปฏิบัติตนตอสิ่งแวดลอมของผูเรียน ใชศักยภาพของผูเรียน รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการอนุรักษ
และพัฒนาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาในโรงเรยีน แนวทางการเรยีนการสอน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก การเรยีนรูในสิ่งแวดลอม การ
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพือ่สิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน จะ
บรรลวุตัถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จาํเปนตองอาศยัความรวมมือจากบุคลากรทกุฝายของโรงเรียนและ
ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกจิกรรมเสริม ตองนําหลักสูตรและภารกิจของโรงเรียน และ
สภาพการณทีเ่ปนปญหาความตองการดานสิ่งแวดลอม ของแตละพื้นท่ีมาจัดใหสอดคลองกัน ในการ
จัดการเรียนการสอน ควรจดัในลักษณะบรูณาการ ท้ังการบูรณาการในกลุมประสบการณเดียวกัน และกลุม
ประสบการณการเรียนรูอืน่ๆ ทุกกลุมประสบการณ การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสตูร ควรพจิารณารวมกบั
ชุมชนในการจดัทําแผน หรอืทางเลอืกในการดําเนินการ และตองพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัวัยของนักเรียน  
การจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สมบูรณแบบควรจัดใหครบถวนท้ัง 3 มิติ โดยพัฒนาบุคคลใหมี
คุณลักษณะ Think Globally, Think for the Future Life , But Act Locally on Today การจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศกึษาในโรงเรียน จึงควรเนนท่ีการปฏิบติัของผูเรียนในสถานการณสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปน
ปญหา  
 7. กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก การทัศนศึกษา การเปนสมาชิกดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบําเพ็ญประโยชน การศึกษาคนควาจากหองสมุด 
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กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตามวาระและโอกาสทีส่ําคญั จัดนทิรรศการในวันสิง่แวดลอม เชญิวทิยากรมา
บรรยายในหัวขอพเิศษ จัดทาํจลุสาร โปสเตอรขึ้นในโรงเรียน การรณรงคการใชนํ้า ไฟฟา อยางประหยัด  
 8. สื่อการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษา เนนในเร่ืองของรูปธรรม ท่ีเปนจริง หรอืภาพพลกิ แผน
ภาพ ฯลฯ สื่อที่ดีท่ีสุดเหมาะสมที่สุด คือ สิง่แวดลอมท่ีมีอยูรอบตัวผูเรียน ของจริง สถานการณจริง รองลงไป
คือ ภาพหรือสถานการณจาํลอง บูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนรูเปนหลัก ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีปฏิสัมพันธ ยดืหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
ผูเรยีน มีกระบวนการหรอืขัน้ตอนซับซอน เพือ่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห ใหประสบการณตรง 
สามารถเชือ่มโยงกบัวถิีชวีติ ภูมิปญญาทองถิ่น และปญหาในชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปจจุบันและ
อนาคต และมีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสรมิความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกม แผนภาพ 
สถานการณจาํลอง  

  9. การวัดและประเมินผลสิง่แวดลอมศึกษา จะวัดและประเมินผลในเร่ืองเกี่ยวกบัการปฏิบัตจิริง 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค เชน การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ การไมเห็นแกตัว ใฝหาความรูอยู
เสมอ ฯลฯ ผลสําเร็จของโครงการ กิจกรรม มโนทัศนและเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
การประเมินผลตามสภาพจริง ผูประเมิน ไดแก ผูสอน เพื่อน ตวัผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช
วัดผล ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน และแฟมสะสมงาน เปน
ตน  

  10. การกําหนดโครงสรางหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรยึดหลักการในดานทิศทางและเนื้อหา
สาระของหลักสูตร ดวยการทําความเขาใจหลักสูตร วัตถุประสงค ผูเรียน และเนือ้หาสาระ ทั้งในมุมกวาง
และในมุมลึก การกําหนดวิธีการสืบคนขอมูล ใหผูเรียนเขาใจวธิีการ รูจักวิธีการ และสรางกระบวนการที่
จะสบืเสาะหาขอมูล การสรางทกัษะเนนใหเกิดความสามารถในการวเิคราะหและการประเมินตวัเลข 
(จาํนวน) ใหทําได ทําเปน เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการวางแผนงานสิ่งแวดลอม สรางขีด
ความสามารถเชิงบริหาร โดยการบรรจุเน้ือหาที่ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนหรือฝกการบรหิาร และคํานึงถึง
ความเหมาะสมตอผูเรียน 
 11. ปจจบุันไดมีการแบงรูปแบบการจัดหลักสูตร ออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของวชิาเดียว
ทางสิ่งแวดลอมศึกษา ดวยการรวมศาสตรและเนื้อหาสาระตางๆ หลายสาขาวิชามาผสมผสานกันเปน
สาขาวิชา รายวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา และรูปแบบการรวมกับวิชาอื่น ดวยการนําความรูทางสิ่งแวดลอม
ศึกษา ไปสอดแทรกไวในศาสตรหรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีสาระสัมพันธเกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอมศึกษา และ
เปนวชิาที่มีอยูแลวในหลักสตูร 
 12. ในการจัดรูปแบบหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรพจิารณาถึงรูปแบบของหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษา อาจเปนไดสองลักษณะ คอื นําแขนงวชิาที่เกี่ยวของมารวมกัน ทําใหเกิดแนวความคิดเปน
สิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น หรือในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรูปแบบท่ีตั้งแนวการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น 
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แลวกําหนดวิชาเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกาํหนดไว รูปแบบการศึกษาที่กําหนดขึ้นควรจะ
สอดคลองกับสภาพสังคมและปญหาของสังคม อาย ุ ระดบัสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ผูเรียน และหลักสูตร ที่จะกาํหนดขึ้นมานั้น รวมทั้งมีองคประกอบของหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีความรู ความ
สํานึก ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ ความรูสกึ ทีจ่ะนําไปประยกุตใชเพือ่ชวยใหตนเองมีความรูและความเขาใจ 
สามารถทําใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เอื้ออํานวยใหผูเรียนนําไปใชในการตัดสินใจตอปญหา
สิ่งแวดลอม ในการกําหนดหลักสูตร จะตองมีวิชาแกนหรือเนื้อหาสาระแกนกอน ตอจากน้ันจึงคอยเพิ่ม
ใสเนือ้หาทีจ่ําเปนและสําคัญใหสอดคลองกบัหลักสตูรหรอืของวชิานั้นๆ โดยเน้ือหาสาระของวิชาใน
สิ่งแวดลอมศึกษา ควรเนนการใหความรู ความสํานึก และเปนประสบการณจริงในชีวิตที่เกิดขึ้นแก
ผูเรียน ดวยการกําหนดสัดสวนเน้ือหาดานสิ่งแวดลอมนามธรรม และสิ่งแวดลอมทางชวีกายภาพให
สอดคลองกับ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกจิ และสังคมของผูเรียน 
 13. แบบจําลองของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับแนวคิดทาง
นิเวศวทิยา ระดับความรอบรู ระดับกระบวนการใหทักษะ และระดบัการดําเนินการทางทักษะของ
สิ่งแวดลอม  
 
6. การวิจัยอนาคต (Futures Research) 
 การวิจยัอนาคต เปนการวิจยัที่ต้ังอยูบนแนวคิดตามปรชัญา “อนาคตนิยม” (Futurism) ซึ่งเปน
แนวความคิดความเชือ่เกี่ยวกบัทางเลอืกอนาคตตางๆ (Alternative Futures) ของกลุมประชากร หรือกลุม
สังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเปนแนวความคิดที่เพิ่งเกิดใหม และแพรหลายเมื่อไมนานมานี้ โดยมีความ
เชื่อวา อนาคตเปนเร่ืองที่สามารถจะศึกษาไดอยางเปนระบบ การคิดเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยมีอทิธิพลตอ
พฤติกรรมของมนุษย มนุษยเปนผูสรางอนาคต มนุษยจงึตองคิดเลอืกทําอนาคตทีพ่งึประสงคใหเกดิขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ตองคิดและหาแนวทางปองกันทางเลอืกอนาคตที่ไมพึงประสงคทีอ่าจจะเกิดขึ้นได หรือถา
หากอนาคตที่ไมพึงประสงคเกิดขึน้ จะตองมีการเตรยีมตวัอยางไร จึงจะเผชญิกับมันไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนัน้อนาคตนิยมยังเชือ่วา การคิดถึงทางเลอืกตางๆในอนาคต ชวยให
มนุษยมีความพรอมทีจ่ะเผชญิกับอนาคตและเขาใจสถานภาพของมนุษยในปจจุบันไดดีขึ้น การเตรียมตวั
เผชิญกับอนาคตตามแนวของอนาคตนิยมก็คือ การคิดและการสรางอนาคตเสียตั้งแตปจจบุัน ดังที่นัก
อนาคตนิยมพดูอยูเสมอวา “The Future Is Now” ดังนั้น กระบวนการในการแกปญหาของนักอนาคตนิยม 
จึงมีลักษณะท่ีเปน “preactive” มากกวา “reactive” 
 การศึกษาและหรือการวจิัยอนาคต จะเนนไปที่การศกึษาทางเลอืกอนาคตตางๆที่เปนไปได 
(Possible) หรือนาจะเปน (Probable) หลายทางไมใชทางเดียว การทํานายอนาคตของนักอนาคตนยิม จึงไม
มีลักษณะเหมือนการทํานาย (Prediction) ในวิทยาศาสตร ซ่ึงมีอาํนาจในการทาํนายในแงสถติิสูงกวา
การทํานายอนาคตที่นักอนาคตนิยมใชการทํานายอนาคต (Futures forecasting) เปดโอกาสใหมีความ
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ผิดพลาดสูงกวา   ดังนั้น นกัอนาคตนิยมจึงนิยมใชคําวา Forecast มากกวาคําวา Predict ท้ังนี้เพราะสิ่งที่
ทํานายไวมักจะเกิดกอนระยะเวลาท่ีเราทํานายอยูเสมอ เพราะเมื่อมนุษยยิ่งคดิเกี่ยวกับอนาคตทีพ่ึง
ประสงคทีเ่ปนไปไดมากเทาใด เขาก็จะพยายามที่จะทําใหเกิดเร็วขึน้เทานั้น 
 การวิจัยอนาคต มีจุดมุงหมายหลักที่วาอนาคตมิไดอยูที่การทํานายที่ถูกตอง หากแตอยูที่การ
สํารวจและศึกษาแนวโนมทีเ่ปนไปได หรือนาจะเปนของเรื่องท่ีศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งท่ีพึง
ประสงคและไมพึงประสงค เพื่อจะหาทางทําใหแนวโนมที่พึงประสงคน้ันเกิดขึ้น และปองกันหรือขจัด
แนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญกับแนวโนมที่ไมพึงประสงคนั้นอยางมี
ประสิทธิภาพ ถาหากวาจะเกิดขึ้นจริงอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน ขอมูลที่ไดจากการวิจยัอนาคต จะมี
ประโยชนโดยตรงตอการวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ เพือ่นําไปสูการสรางอนาคตทีพ่ึง
ประสงคและปองกันหรือขจดัอนาคตที่ไมพึงประสงคได การศึกษาอนาคตจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
บริหาร การจัดการตางๆ และชวยผูบริหาร ไดเตรียมรับสถานการณตางๆไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น  
 6.1 ความหมายของการวจิัยอนาคต       
 ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการวิจยัอนาคต ไวดังนี้  
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529 : 24) ไดใหความหมายวา การวิจัยอนาคต หมายถึง วิธีศึกษา 
อยางเปนระบบเกีย่วกบัทางเลอืกอนาคตตางๆ ที่เปนไปไดหรือนาจะเปนของกลุมประชากรหรือกลุมสังคม
ใดกลุมหนึ่ง 
 เทียนฉาย กีระนันท (ตรีชดา ปุนสําเริง. 2541 : 54 ; อางอิงจาก เทียนฉาย กีระนันท. 2537 : 18) 
ไดใหความหมายวา การวิจัยอนาคต เปนงานวิจัยที่จําเปนอยางยิ่งในการวางแผนและกําหนดนโยบาย 
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําการทํานาย เหตุการณ คาดคะเน
หรือพยากรณเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังน้ีจะตองอิงพื้นฐานขอมูลและ
ขอคนพบท่ีจะไดจากการวิจยั เพือ่คนหาและอาจจะตองอิงกับขอมูลในระยะเวลาหน่ึงที่ผานมาในอดีตดวย 
เพื่อที่จะสามารถวาดภาพพจิารณาถึงแนวโนมที่จะเกิดเหตุการณหน่ึงๆในอนาคต 
 พนารัตน วิศวเทพนิมิตร (2539 : 65) ไดใหความหมายวา การวิจยัอนาคต เปนวิธีการศึกษา
อยางหน่ึง เปนระบบเพื่อทํานาย คาดการณหรือพยากรณแนวโนมเหตุการณ หรือภาพของเรือ่งหนึ่งใน
อนาคตของประชากรหรือสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยอิงพืน้ฐานขอมูลจากอดีต ปจจบุันไปสูอนาคต 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การวิจัยอนาคต เปนการศึกษาแนวโนมของภาพเหตุการณ  
ภาพใดภาพหนึ่งในอนาคต โดยมีการศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลจากอดีต ปจจุบัน ไปสูอนาคต 
 6.2 ความเชือ่พืน้ฐานของนักอนาคตนิยม 
 นักอนาคตนิยม มีความเชื่อพื้นฐานวา อนาคตเปนเรื่องท่ีมนุษยสามารถทําการศึกษาไดอยางเปน
ระบบ ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกบัอนาคต มีอิทธพิลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของเขา และเชือ่วา
มนุษยสามารถจะควบคุมและสรางอนาคตได 
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 6.3 จุดมุงหมายของการวจิัยอนาคต 
 เทคเตอร (Textor. 1980 : 7) ไดกลาวถงึจุดมุงหมายของการวิจยัอนาคต ไวดังนี้  

 1. เพือ่บรรยายทางเลอืกในอนาคต (Alternative Futures) ท่ีเปนไปไดหรอืนาจะเปนของกลุม
ประชากรทีศ่กึษา  

 2. เพือ่ประเมนิสถานภาพในปจจุบัน เกี่ยวกับความรูตางๆที่ผูใหสัมภาษณมีอยู เกี่ยวกับอนาคตที่
เปนไปไดแตละทาง 

 3. เพือ่บงชีผ้ลกระทบและผลตอเนือ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตที่เปนไปได ในแตละอนาคต 
 4. เพือ่เตือนใหทราบลวงหนาเกี่ยวกบัอนาคตที่ไมพึงประสงคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได  
 5. เพือ่เขาใจเบ้ืองหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
จุดมุงหมายหลักของการวิจัยอนาคตมิใชอยูที่การทํานายที่ถูกตอง หากแตอยูท่ีการสํารวจและ

ศึกษาแนวโนมที่เปนไปได หรือนาจะเปนของเร่ืองที่ศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งทีพ่ึงประสงค
และไมพึงประสงค เพือ่ท่ีจะหาทางทําใหแนวโนมทีพ่ึงประสงคนั้นเกิดขึ้น และปองกนัหรือขจัดแนวโนมที่
ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือหาทางทีจ่ะเผชิญกับแนวโนมที่ไมพึงประสงคน้ันอยางมีประสิทธิภาพ ถา
หากวาจะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการวิจัยอนาคต จะมีประโยชนโดยตรงตอการ
วางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสนิใจ ตลอดไปจนถึงการกําหนดยุทธวธิ ี (Strategies) และกลวธิี 
(Tactics) ท่ีจะนําไปสูการสรางอนาคตทีพ่ึงประสงค และการปองกันหรือขจัดอนาคตที่ไมพึงประสงค 

 6.4 หลักการอนาคตปริทศัน 
 อนาคตปริทศันตั้งอยูบนหลกัการของการเนนความแตกตางระหวางมโนทัศนหลักๆเกี่ยวกับ

อนาคต ไดแก แนวโนม (Trend) เหตุการณ (Event) และประเด็นที่กําลังปรากฏ (Emerging Issue) 
 1. แนวโนม คือ รายการตอเนือ่งของลักษณะทางสังคม เทคโนโลย ี เศรษฐกิจ หรือการเมอืง 

ซึ่งสามารถประมาณไดจากชวงเวลาหนึ่งที่ผานไป แนวโนมเปนขอความเก่ียวกับทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง มักเกิดขึ้นท่ีละเล็กละนอย เปนระยะยาว สะทอนใหเห็นพลังท่ีทําใหเปนภาพของภูมิภาค 
ประเทศ หรือสังคมโดยทั่วไป (พรชลุ ีอาชวอํารุง. 2537 : 81 ; อางอิงจาก Morison and Held. 1989) 
แนวโนมมักจะเปนระยะยาว เพราะตองสงัเกตในกรอบของเวลาหนึ่ง  
 2. เหตุการณ คือ การเกิดขึ้นเงียบๆแตสามารถยืนยันได และทําใหอนาคตแตกตางจากอดีต 
(พรชุล ีอาชวอํารุง. 2537 : 81 ; อางอิงจาก Morison and Held. 1989) ในสาระสําคัญ เหตกุารณมัก
เปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวและสลายไป โดยทั่วไปมักเห็นไดชัด มีพลังสูง และมีผลกระทบระยะ
สั้นตอระบบ  
 3. ประเด็นท่ีกําลังปรากฏ คือ ความขดัแยงที่นาจะเกิดขึ้นไดจากแนวโนมหรือเหตุการณ ซึ่ง
อาจจะตองมีการตอบสนอง โดยทั่วๆไปประเด็นท่ีกําลังปรากฏมีลักษณะหลายอยาง (พรชุล ีอาชวอํารุง. 
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2537 : 82 ; อางอิงจาก Coates. 1986) การโตแยงจะเปนตามกฏเกณฑใด อาจจะยังไมปรากฏชัดเจน 
ขึ้นอยูกบัผูมีสวนรวมจะนิยามประเด็นท่ีกาํลังปรากฏและทําใหรวมสมัย 

 หลักการอนาคตปริทัศน สรุปไดวา แนวโนม เปนขอความเกี่ยวกับทศิทางของการเปลี่ยนแปลง 
มักเกิดขึ้นที่ละเล็กละนอยเปนระยะยาว เหตุการณมักเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและสลายไป 
สวนประเด็นท่ีกําลังปรากฏ เปนความขดัแยงท่ีนาจะเกิดขึ้นจากแนวโนมหรือเหตกุารณ  
 6.5 ลักษณะของการวิจัยอนาคต 
 นาตยา ปลันธนานนท (2526 : 36 – 40) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการวิจัยอนาคต 
ไวดังนี้ 
 1. เวลา การกลาวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร มักกลาวเปนชวงเวลาจาก 5 – 50 ป หรือบางทีก็
มากกวาน้ี หรือบางทีก็กลาวเปนระยะเวลา เชน “จากน้ีไปอีก 20 – 30 ปขางหนา” ในการมองภาพอนาคต
นั้น มิใชดูจากความแตกตางของเวลา แตเปนเรื่องของการเนนถึงสภาพเง่ือนไขและสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลตอความเปนไปไดของอนาคตของสิ่งท่ีเรากําลังศึกษา และทางเลอืกของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต 
สิ่งน้ันก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจในปจจุบันดวย 
 2. ปญหาที่นกัวิจยัอนาคตใหความสนใจมีอยูอยางนอย 3 ลักษณะ คือ ประการแรก มิใชเปน
ปญหาที่มีอยูในความรบัผดิชอบของหนวยงานใด หรือการตัดสินใจของใครโดยเฉพาะ ประการที่สอง มักจะ
นําแนวทางตางๆจากหลายสาขาวชิามาใชในการแกปญหา โดยใหสมัพนัธกบัปญหาที่แทจริงท่ีเปนอยู และ
ประการสุดทาย ปญหาอาจกอตัวขึ้นเพือ่การวิเคราะหเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง แตการแกปญหาที่แนนอนยังไม
สามารถคาดหวังได  
 3. ความไมแนใจ และความไมตอเนือ่ง ความไมแนใจเปนเรื่องธรรมดาในกิจกรรมตางๆใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลักษณะการอาศัยประสบการณ เปนองคประกอบ 
ปรากฏการณนั้น มีลักษณะของความตอเนื่องท่ีเคยเปน และดําเนินอยูตอไป กรณีเชนน้ีความไมแนใจใน
การศึกษาอนาคตของสิ่งนั้นก็อาจมีมาก แตในสภาพความเปนจริงในสังคม ปรากฏการณหลายอยาง
มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอยางไมตอเนือ่งและไมคงที่ เนื่องจากมีตัวแปรอืน่ๆเขามาเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น บางคร้ังก็เหลือวิสัยท่ีจะทราบหรอืควบคุมตวัแปรเหลานั้นไวลวงหนาได ในลักษณะ
เชนน้ีความไมแนใจ จะมีมาก ดังน้ัน สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยูกค็ือปญหา หรือปรากฏการณท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมตอเนือ่ง และมีตัวแปรอื่นๆเขามาเก่ียวของกับปญหานั้น ซึ่งนักวิจยัอนาคตให
ความสําคัญวา เปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษาอนาคต    
 4. ความพอเพียง เนื่องจากอนาคตเปนเรื่องของความไมแนใจ เพราะขอจํากัดในเรื่องความรู
เกี่ยวกับอนาคตของสิ่งนั้น และเพราะวาอนาคตโดยตวัของมันเอง เปนผลของการตัดสินใจท่ียงัมาไมถึง 
ผลท่ีไดจากวธิกีารวิจยัอนาคตจึงมีลักษณะที่ไมรูจักพอ ไมยุติที่ผลอยางใดอยางหน่ึง แตมักจะมีทางเลอืก
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หลายอยาง การวิจัยอนาคตไมไดมีเปาหมายเบือ้งตนอยูท่ีการพยากรณวาอะไรเกิดขึ้น แตเปนการ
จัดเตรียมภาพรวมที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันไวลวงหนามากกวา ดังน้ัน การวจิัยอนาคตจึงมักเก่ียวของ
กับการแสวงหาทางเลือกแหงอนาคต 

 5. ทฤษฎีโดยทั่วไปแลว การวจิัยอนาคตไมไดผูกพันอยูกับทฤษฎทีีอ่ธิบายความเปนเหตุเปนผล
ของเหตุการณตางๆได แตก็มิไดหมายความวา การวจิัยอนาคตจะใชวิธีการพยากรณโดยอาศยัสัญชาติ
ญาณ แตในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธของเหตุการณตางๆ และการจัดลําดับ
เหตุการณตางๆ นักวิจัยอนาคตจะมีอิสระมากกวานักสังคมศาสตรที่มักจะใชและสรางทฤษฎี ตลอดจน
ขอสมมติในเชิงทฤษฎีตางๆ อาจกลาวไดวาการวิจัยอนาคตมีผลตอการพัฒนาทฤษฎีตางๆ 

  6. เทคนิคการวิเคราะหบางคร้ังมีผูกลาววา การวิจยัอนาคตมีลักษณะของการพยากรณแบบการ
ใชจินตนาการ โดยยกตัวอยางเทคนิคการพยากรณแบบสรางอนาคตภาพ (Scenario) การคาดการณอนาคต 
(Delphi) ซึ่งตรงขามกับวิธีการที่มีลักษณะเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร แตความจริงแลวในการศึกษาเรื่อง
เดียวกัน การใชเทคนิคเหลานี้ไมจําเปนตองแยกออกจากวชิาการทางวิทยาศาสตร สามารถนํามาใชรวมกันได 
นอกจากนั้น วิธกีารอื่นๆ เชน การวิเคราะหระบบ (System Analysis) และการวเิคราะหนโยบาย (Policy 
Analysis) ก็มีผูนํามาใชกับการวิจัยอนาคต จึงมีลกัษณะของการผสมผสานกันระหวาง วิธกีารทาง
วิทยาศาสตรและวิธีการเชิงพรรณนา 

 7. การนําผลที่ไดไปใช ผลท่ีไดจากการวิจยัอนาคต ไดนําไปใชในกิจกรรมตางๆ เชน ใชเปน
ขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนใหขอมูลแกหนวยงานที่ตองการขอมูลเฉพาะเรื่อง 

 8. ความสัมพนัธกบัวธิีการวางแผนการวจิยัอนาคต มีสวนรวมในการวางแผนและวธิกีารตัดสินใจ  
อยูมาก อาจกลาวไดวา การวางแผนเปนวิธีการอยางหนึ่งที่รวมถึงการเตรียมการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
การจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่จะสะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย และคุณคาอยางใดอยางหน่ึงปรากฏอยู 
ดังนั้น การวางแผนจึงตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับการวางแผน  และการพฒันาสภาพแวดลอมของสิ่งหนึง่สิ่งใดใน
อนาคตดวย 

 9. คานิยม เปาหมาย และปทัสถาน บางคนกลาววา เรือ่งของคานยิม ปทัสถาน ควรแยกออก
จากการวจิัยอนาคต โดยใหความเห็นวา การวิจยัอนาคตมีอทิธพิลตอการวางแผน และการตัดสินใจโดยไม
ตรงก็โดยออม อยางไรก็ตาม อนาคตของสิ่งที่มีพื้นฐานของคานิยม เปาหมาย และปทสัถานตางกัน ยอม
มีผลตอการกําหนดการวางแผน และความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง คานิยม และเปาหมายไวลวงหนา กลาว
สรุปไดวา ทัง้คานิยม เปาหมาย และปทัสถาน ลวนมีผลตอการทําใหสิ่งท่ีศกึษาเกี่ยวกับอนาคตมี
ผลตางๆกันไปดวย 

 สรุปไดวา การวิจัยอนาคต มีลักษณะที่สําคัญ คือ มีการระบุถึงชวงระยะเวลาในการศึกษาอนาคต 
ลักษณะของปญหาที่สนใจจะศึกษา ไมใชปญหาที่มีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด หรือการตัดสินใจ
ของใครโดยเฉพาะ ในการแกไขปญหามักจะนาํแนวทางจากหลายสาขาวิชามาใชในการแกไข แตการ
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แกปญหาท่ีแนนอนไมสามารถคาดหวังได เพราะปรากฏการณหลายอยางมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
อยางไมตอเนื่องและไมคงที่ เนื่องจากมีตัวแปรอื่นๆเขามาเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงนั้น ผลที่ไดจาก
วิธกีารวจิัยอนาคตจึงมีลกัษณะทีไ่มยุตทิี่ผลอยางใดอยางหนึ่ง แตมักจะมีทางเลอืกหลายอยาง การวจิัย
อนาคตมีลักษณะของการพยากรณแบบการใชจินตนาการ เทคนิคการวจิัยอนาคตจึงมีลักษณะของการ
ผสมผสานกันระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและวธิีการเชิงพรรณนา ผลที่ไดจากการวิจัยอนาคต นอกจากจะ
เปนประโยชนตอการพฒันาทฤษฎีตางๆแลว ยังเปนขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนให
ขอมูลแกหนวยงานที่ตองการขอมูลเฉพาะเรื่อง อยางไรก็ตาม คานิยม เปาหมาย และปทัสถาน ลวนมี
ผลตอการทําใหสิ่งที่ศึกษาเก่ียวกับอนาคตมีผลตางๆกนัไป  

 6.6 ความสาํคัญของการศึกษาอนาคต 
 อะแมร (นาตยา ปลันธนานันท. 2526 : 67 – 68 ; อางอิงจาก Amare. 1974) ไดใหขอเสนอ
เกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาอนาคตไว 3 ประการ คือ  
 1. เพือ่จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับมโนภาพและเปาหมายของอนาคต 
 2. เพือ่จัดเตรียมเครือ่งมือเพือ่ที่จะใชในการสาํรวจ และเปนเคร่ืองมือนําทางสิ่งท่ีมนษุยจะกระทํา 
 3. เพือ่พฒันาการมีสวนรวมในการวางแผนสังคม 
 ซีเกอร (ลัดดาวลัย เพชรโรจน. 2538 : 67 ; อางอิงจาก Ziegler. 1977) ไดกลาวถึงความสําคญั
ของการศึกษาอนาคต ไวดังนี้  
 1. ชวยสนับสนุน กระตุนสิ่งท่ีพึงปราถนาใหเกิดไดเร็วขึน้ 
 2. ชวยปองกนัสิ่งที่ไมพึงปราถนาไมใหเกิดขึ้น 
 3. ชวยหาทางปรับปรุงเปลีย่นแปลงเหตกุารณตางๆใหเปนไปไดดังที่ปราถนา 
 กลาวโดยสรุป การวิจัยอนาคตมีความสําคัญ คือ ชวยจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับมโนภาพและ
เปาหมายของอนาคต จัดเตรยีมเครือ่งมือเพือ่ท่ีจะใชในการสํารวจและนําทางสิ่งท่ีมนุษยจะกระทํา รวมทั้ง
พฒันาการมีสวนรวมในการวางแผนสังคม นอกจากนั้นยังชวยสนับสนุน กระตุนสิ่งท่ีพึงปราถนาให
เกิดไดเร็วขึ้น ปองกันสิ่งท่ีไมพึงปราถนาไมใหเกิดขึ้น และชวยหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหตุการณ
ตางๆใหเปนไปไดดังที่ปราถนา 
 
 6.7 ประโยชนของการศกึษาอนาคต 
 คอรนิส (ลัดดาวลัย เพชรโรจน. 2538 : 67 ; อางองิจาก Cornish. 1977) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการศึกษาอนาคต ไวดังน้ี 
 1. ชวยในกระบวนการตัดสินใจ เน่ืองจากการศึกษาอนาคต จะไดขอมูลเบื้องตนที่เปนประโยชนใน
การมองปญหา หาวิธีแกปญหา ประเมินทางเลอืก หลกีเลี่ยงการสูญเสีย 
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 2. ชวยในการเตรียมคนสําหรับอนาคตทีก่ําลังเปลีย่นแปลง ทั้งนี้จะทาํใหคนมองไปในเหตุการณ
ขางหนา จึงเนนโอกาสการพัฒนาความมั่นใจ ดําเนินการตามแผนอยางรัดกุม ลดความสับสนทางจิตใจลง 
เนื่องจากเตรียมคนไวรับสถานการณแลว 
 3. สงเสริมใหเกิดความปรองดองและรวมมือกัน เปนการเริ่มตนใหม ละทิ้งสิ่งที่ไมดีในอดีตไป 
มุงคํานึงถึงสิ่งที่ดีๆในอนาคต 
 4. ชวยในการสรางสรรค การศึกษาอนาคตสามารถชกัจูง ใหความสนใจตอการแกปญหาอยาง
สรางสรรค 
 5. เปนเทคนิคในดานการศึกษา ชักนําใหผูที่อยูในวยัเรียน วัยศึกษาไดพยายามมองอนาคต และ
เกิดความตระหนักวา เขาสามารถสรางอนาคตได สามารถเลือกสรรคในสิ่งที่ดีกวาได อดีตเปนสิง่ที่แนนอน
ไปแลว แตอนาคตยังเปดโอกาสใหเลอืกได 
 6. ชวยสรางปรัชญาแหงชวีติ ชวยใหคนคดิอยางเปนระบบ ทาํใหเปลีย่นบทบาทของตนเอง จาก
การมีปฏิกรยิากับปญหา เปนการเตรียมตวัปองกนัตอปญหาลวงหนา 
 6.8 วิธีการทาํนายอนาคต        
 นาตยา ปลันธนานนท. (2526 : 135 – 151) ไดกลาวถงึวธิีการทํานายอนาคต ไวดังน้ี  
 1. Trend Extrapolation เปนการศึกษาอนาคตจากแนวโนม โดยการตรวจสอบอดตีทีเ่พิ่งผานมา  
ซึ่งอาจใหรองรอยที่จะศึกษาปจจุบัน และนําไปสูสิ่งที่เราคนหาในอนาคตได แนวโนมจะเห็นไดชัดเจน 
ขึ้น เพื่อนํามาแสดงในรูปของกราฟ สามารถมองเห็นจริงไดโดยไมตองใชเครือ่งวัด 
 2. Delphi Forecasting วิธีน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เปนการรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกบัความคาดหวังเรือ่งอนาคต จากบุคคลทีเ่ราเห็นวาเปนผูเชีย่วชาญในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง เปน
การศึกษาอนาคตทีเ่ปนอิสระที่จะสรางอนาคตใหม โดยไมตองคํานึงถึงแนวโนมท่ีเปนมาในอดีตและ
ปจจุบัน จะเปน สิ่งที่สรางอนาคต ผลท่ีไดจากการใชวธิีการศึกษาน้ี ชวยใหงายตอการตัดสนิใจมากขึ้น 
เพราะสามารถนําไปทดแทนการตัดสินใจทางเลอืกอื่นๆได นิยมใชในการพยากรณดานเทคโนโลยี 
การศึกษา และสาขาวชิาอืน่ 
 3. Matrix Forecasting เปนเทคนคิที่แสดงใหเห็นวา แนวโนมหรือเหตุการณตางๆ อาจมี
ผลกระทบตอกันและกันไดอยางไร วิธีการน้ีเปนการแยกแยะอนาคตที่มีความซับซอน เปนองคประกอบ
ยอย โดยแตละองคประกอบมีอิสระออกจากกันและใหองคประกอบแตละอยาง หรือทางเลือกอนาคตแตละ
อยาง มีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะตางๆกัน ชวยใหเห็นความสัมพันธเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน
ระหวาง 2 เหตุการณ หรือ 2 สิ่ง  
 4. Futures Wheel เปนเทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณแนวโนม โดย
เริ่มปญหาที่ศนูยกลาง แลวจากปญหานีจ้ะนําใหเกิดสิ่งตางๆเชือ่มโยงตอไป 
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 5. Simulation Technique เปนการสรางอนาคตจําลอง และใชพยากรณความเปนไปไดของ
อนาคต เทคนคินี้โดยปกติมักใชเครือ่งคอมพิวเตอรเขามาประกอบ 
 6. Scenario Technique เปนการเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับอนาคต เปนแนวทางในการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกบัอนาคตทีเ่ปนไปได และกระบวนการสราง scenario จะทําใหผูเขียน
หรือผูอาน ไดแนวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตดัสินใจในแนวทางตางๆ การเขียนเปนการพรรณนา
เรื่องอนาคต โดยเขียนเปนเร่ืองราวหรือนิยาย เนื้อหาจะเปนการกลาวถึงวา เราจะกาวจากปจจุบันไปสู
อนาคตไดอยางไร  
 7. Ethnographic Futures Research คือ อนาคตภาพที่ไดจากการสัมภาษณเพียงรอบเดียว 
โดยเลือกเอาแนวโนมท่ีมีฉันทามต ิ(Consensus) ระหวางผูใหสัมภาษณ จุดออนของวิธีนี ้คือ การขาดระบบ
ท่ีนาเชือ่ถอืในการพจิารณาแนวโนมท่ีไมมีฉันทามต ิ
 8. Ethnographic Delphi Futures Research คือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชการสัมภาษณรอบแรก 
แลวตามดวยเทคนิคเดลฟายในรอบที ่2 และรอบที ่3  
 ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2538 : 68) ไดกลาวถึงเทคนิคการวิจยัอนาคต ไวดังน้ี 
 1. การสํารวจแนวโนม (Trend Exploratory) 
 2. การทํานายแบบเดลฟาย (Delphi Forcasting) 
 3. การทํานายแบบอนาคตภาพ (Scenario Forecasting) 
 4. การทํานายแบบเมตริกซ (Matrix Forecasting) 
 5. การทํานายแบบตนไมสัมพันธและแผนที่บริษัท (Relavance Tree and Context Map Forecasting) 
 6. การทํานายอาศัยสภาพการจําลอง (Simulation Forecasting) 
 7. การทํานายแบบวิเคราะหของมอนตคิารโล (Monte Carlo Analysis Forecasting) 
 8. การทํานายแบบหาทางเลอืก (Alternative Futures) 
 9. การทํานายเชิงสถติิเบอิเชี่ยน (Bayesian Statistical Forecasting) 
 10. การทํานายแบบลูกโซสมัพันธของมารคอฟ (Marcov Chain Forecasting) 
 11. การทํานายแบบวิเคราะหพลังขับ (Force Analysis Forecasting) 
 12. การทํานายแบบบอกเหต ุ(Precursor Forecasting) 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยใชเทคนิคการวจิัยหลายวิธปีระกอบกนั ไดแก เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR  
วงลออนาคต (The Futures Wheel) การวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ (Cross – 
Impact Analysis) และการเขียนอนาคตภาพ (Scenario Writing) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 6.9 เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic Futures Research) 
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 ผูพฒันาเทคนิคการวิจัยแบบ EFR คือศาสตราจารย ดร.โรเบิรต บี เทกซเตอร (Robert B. 
Textor) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สหรัฐอเมริกา เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวทิยา ที่เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Research หรือ Ethnography)  
 EFR เปนเทคนิคการวจิัยท่ีพยายามจะดึงเอาอนาคตภาพ และคานิยมตางๆที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมประชากรที่ศึกษา โดยการสัมภาษณที่มี
ลักษณะเฉพาะ กลาวคือ เปนการสัมภาษณแบบเปดและไมชี้นํา (Non – directive , open ended) โดย
ผูวจิัยอาจมีหัวขอหรือประเดน็ท่ีเตรยีมไวประกอบเพือ่กันลืม แตจะไมมีลักษณะของการถามแบบชี้นํา 
หลักการสัมภาษณแบบ EFR นี้ถือวาผูใหสัมภาษณเปนผูควบคุมการสัมภาษณและมีอสิระในการ
สัมภาษณอยางเต็มที่ ลักษณะของการสัมภาษณแบบ EFR ที่เดนและแตกตางไปจากการสัมภาษณแบบ
อื่น คือ จะมีการแบงชวงการสัมภาษณออกเปนชวงๆ โดยอาจจะแบงตามหวัขอที่สัมภาษณ หรือตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ทุกๆประมาณ 10 นาท ีผูสมัภาษณจะทําการสรุปการสมัภาษณจากบนัทึกที่
จดไว หรือจากเทปบันทึกเสียงใหผูสัมภาษณฟง และขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขคํา
สัมภาษณได กระบวนการเชนนี ้ เรียกวา เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization 
Technique) โดยจะทําเชนนี้จนกวาการสมัภาษณจะแลวเสร็จ เพือ่ทีจ่ะชวยใหผูวจิยัมีความเชือ่ม่ันเพิ่มขึ้น
วา ขอมูลที่ไดน้ันมีความนาเชื่อถือ คือ  มีทั้งความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของขอมูล
เพิ่มขึ้น  
 การสัมภาษณแบบ EFR นี้จะประกอบไปดวยอนาคตภาพที่เปนทางเลือก (Alternative) 3 ภาพ  
และเรียงลําดบักันไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario) อนาคตภาพทางราย 
(Pessimistic Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด (Most Probable Scenario) 
อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพนี้จะประกอบไปดวยแนวโนมในอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้น  
ดวยเหตุนี้จึงมีการใชคําวา Realistic กํากับไวท้ังในอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางราย เม่ือสัมภาษณ     
ครบท้ัง 3 ภาพ ตามขั้นตอนเสร็จแลว ผูสัมภาษณอาจจะสรุปการสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณฟงอีก   
ครั้งหนึ่ง และขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข และหรือเพิ่มเติมคําสัมภาษณอีก หรอือาจจะนาํ
ผลการสัมภาษณทีจ่ดบันทึกไว หรืออัดเทปไวกลบัไปเรียบเรียงใหม แลวสงผลการสมัภาษณท่ีเรียบเรียง
แลว (Protocol) ไปใหผูใหสัมภาษณอานและตรวจแกไขเปนการสวนตัวก็ได หลังจากนั้นจึงนําผลการ
สัมภาษณมาทําการวิเคราะหเพื่อจะหาฉันทามติระหวางกลุมผูใหสัมภาษณ แลวนําแนวโนมทีมี่ฉันทามติ
มาเขียนเปนอนาคตภาพ ซึ่งเปนผลการวิจัย 
 สรุปขั้นตอนของการวิจัยแบบ EFR ไดดังนี้ คือ 
 1. กําหนดกลุมตัวอยาง 
 2. สัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ 
  2.1 เปนแบบเปดและไมชี้นํา  
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  2.2 เปนแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi – structured interview) คือ มีการเตรียมหัวขอหรือ
ประเด็นการสัมภาษณไวลวงหนา 
             2.3 ใชเทคนิคการสรุปสะสม  
   2.4 สัมภาษณอนาคตภาพที่เปนทางเลือก 3 ภาพ และเรียงลําดับกันไป ไดแก 

     2.4.1 อนาคตภาพทางดี 
   2.4.2 อนาคตภาพทางราย 
   2.4.3 อนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด 
 3. วิเคราะห /สังเคราะห หาฉันทามติ 
 4. เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write – up) 

 6.10 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจดุมุงหมาย และความเชื่อ
พื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปจจุบัน เปนเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเดนหรอืขอดีของ
เทคนิค EFR และ Delphi เขาดวยกัน การรวมขอดีของทั้งสองเทคนิคชวยแกจุดออนของแตละเทคนคิ
ไดเปนอยางด ี โดยหลักการแลว เทคนิค EDFR เปนการผสมผสานระหวางเทคนิค EFR กับ Delphi 
เพียงแตวามีการปรับปรุงวิธีใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรกของการวจิัยจะใชการ
สัมภาษณแบบ EFR ที่ปรบัปรุงแลว หลงัจากการสัมภาษณในรอบแรก ผูวิจัยจะนาํขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
และสังเคราะหแลวสรางเปนเครื่องมือ ซึ่งมักจะมีลักษณะเปนแบบสอบถาม แลวสงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบ
ตามรูปแบบของเดลฟาย เพื่อที่จะทําการกรองความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาฉันทามติ ซึ่ง
มักจะทําประมาณ 2 – 3 รอบ หลังจากนัน้จะนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมท่ีมีความเปนไปไดมาก 
และมีความสอดคลองทางความคิดเห็นระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรุปเขียนเปนอนาคตภาพ 
  6.10.1 ข้ันตอนของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีดงันี ้ 
   1. กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ  

   ขั้นนี้นับวาสําคัญและจําเปนมาก เชื่อวาหากไดกลุมผูเชี่ยวชาญทีเ่ชี่ยวชาญจริงๆ จะ
ทําใหผลการวจิัยนาเชื่อถือมากขึ้นเทาน้ัน สวนการเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ ก็ยิ่งมีความจําเปน เพราะ
ผูเชีย่วชาญอาจมองไมเหน็ความสําคัญของการวิจยัลักษณะน้ีหรืออาจไมมีเวลาใหผูวจิัยไดเต็มที ่ ผูวจิัยจึง
จําเปนตองติดตอกบัผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว อธิบายถึงจุดมุงหมาย ขั้นตอนตางๆของการวิจัย เวลาที่
ตองใชโดยประมาณและประโยชนของการวจิัย ย้ําถึงความจําเปนและความสําคญัของการใชผูเชี่ยวชาญ 
แลวจึงขอความรวมมือ ถาไมไดรับความรวมมือกจ็ําเปนตองไปหาผูเชีย่วชาญทานอื่นตอไป ถาไดรับความ
รวมมือกข็อนดัวันและเวลาสําหรับสัมภาษณ การเตรียมผูเชี่ยวชาญดังกลาว นอกจากจะทําใหม่ันใจได
วาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดมีเวลาเตรียมตวั เตรียม
ขอมูล จัดระบบขอมูลและความคิดลวงหนา ชวยใหผูวจิัยไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น 
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   2. สัมภาษณ (EDFR รอบที่หนึ่ง)  
   การสัมภาษณมีลักษณะและขั้นตอนคลายกับ EFR แต EDFR มีความยืดหยุนมากกวา 

กลาวคือ ผูวจิัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ ที่จะสนองตอบตอจุดมุงหมาย เวลา งบประมาณ 
และสถานการณของการวิจยัได คือ อาจยึดรปูแบบของ ERR โดยเริ่มจาก Optimistic Realistic 
Scenario ,Pessimistic Realistic Scenario และMost Probable Scenario ตามลําดับ หรืออาจจะ
เลือกสัมภาษณเฉพาะแนวโนมท่ีผูเชี่ยวชาญคาดวาจะเปนไปไดและนาจะเปน โดยไมคํานึงถึงวาแนวโนม
เหลานั้นจะเปนไปในทางดีหรือราย เพราะในการทํา EDFR รอบที่สองและสาม ถาหากผูวิจัยสนใจจะ
แยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผูวิจยัก็สามารถทําไดโดยการออกแบบสอบถามทีจ่ะ
ชวยใหไดอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอยางเปนระบบได  

   3. วิเคราะห /สังเคราะห ขอมูล  
   นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ ในรอบที ่ 1 ของ EDFR มาสังเคราะหและ

วิเคราะหอยางละเอียดและระมัดระวัง แลวนําขอมูลทีส่ังเคราะหและวิเคราะหแลว สรางเปนเคร่ืองมือ
สําหรับทําเดลฟายตอไป 

   4. สรางเคร่ืองมือ  
   นําประเด็นหรอืแนวโนมท่ีสังเคราะหแลว มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยควรจะใชภาษาที่

สั้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญไวใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
คือ ถาผูเชี่ยวชาญใชภาษาที่ชัดเจนดีแลว ก็ไมตองปรับปรุงแกไข แตถาไมคอยชัดเจนและไมรูวาในการ
สัมภาษณผูเชีย่วชาญหมายถึงอะไร ก็ตองแกไขคําพูดนัน้ใหตรงประเดน็มากทีสุ่ด และจะตองเขียนแนวโนมที่
มีประเด็นแนวโนมเดียวตอ 1 ขอ อยาใหมีแนวโนมยอยๆเล็กๆ ในแนวโนมใหญ พยายามหลีกเลีย่งถอยคํา
ท่ีคลมุเครอื เชน ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึน้ ควรใชภาษาที่แสดงความเปนกลางมากที่สุด เทาทีจ่ะมากได 
พยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่สอถึงทัศนคติ หรือความลําเอียงของผูวิจัย 

   5. ใชวิธีการของเดลฟาย (EDFR รอบที่สอง สาม) 
   ในขั้นนี้ผูเช่ียวชาญจะไดรับแบบสอบถามทีส่มบูรณ และพจิารณาขอความแนวโนมตางๆ

เหลานั้น โดยผูเชี่ยวชาญจะพิจารณาและเลือกวา ถาขอความแนวโนมนั้นเกิดขึ้นจริงๆ จะเปนอนาคต
ท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงค และโอกาสที่ขอความเหลานั้นจะเปนไปไดภายในเวลาที่กําหนด 

   สําหรับจํานวนรอบที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกบัจุดมุงหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคน
ของการวจิัย โดยที่การจะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดน้ัน ควรจะพจิารณาดูคําตอบที่ไดในรอบตางๆวา มีความ
เปนเอกภาพ (Homogeneity) แลวหรอืยัง หรือมีความสอดคลองกนั (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ท่ีครอบคลุมเรื่องทีต่องการศึกษามากพอหรือไม ถามีมากพออาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที ่ 3 ก็ได 
เรื่องจํานวนรอบนี้มีนักวจิัยศึกษาไว โดยพบวาการทําจํานวนรอบ 3 รอบ เปนจํานวนรอบทีพ่อดี นั่นคอื 
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ความคลาดเคลือ่นจะมีไมมาก ตั้งแตรอบที ่ 3 ขึ้นไป ความแตกตางของผลที่ไดไมมีนัยสําคญั (กาสัก เตะ
ขันหมาก. 2531 : 60 ; อางองิจาก จุมพล พูลภัทรชีวิน. 2530)  
   6. การวเิคราะหขอมูลและการนาํเสนอผลการวิจัย 
   การวิเคราะหขอมูลของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะใชวิธีการเชนเดียวกบัเทคนิค
เดลฟาย สวนการนําเสนอผลการวิจยันัน้ ผูวิจยัอาจจะเขยีนบรรยายทั้ง 3 ภาพ คือ ทางบวก ทางลบ และ
ภาพทีเ่ปนไปไดมากที่สดุ หรืออาจจะเขยีนเฉพาะภาพสุดทายภาพเดียวกไ็ด แตท้ังนี้ควรจะระบุดวยวา 
เปนภาพทีเ่ปนไปไดมากที่สุด และถาสามารถเขียนโยงขอมูลตางๆใหสัมพันธกนัเปนระบบได ก็จะยิ่งดี
เพราะจะทาํใหมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น หรืออาจจะเขยีนแยกเปนขอๆกไ็ด แตแนวทางที่นาํมาเขียน
อนาคตภาพนั้น ควรจะมีความสอดคลองกันในระดับหนึ่ง ตามเกณฑที่ผูวจิยัตั้งไว  
   7. ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR  
   ความเทีย่งของเทคนิคการวจิัยแบบ EDFR จะอยูท่ีการใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
หลายๆรอบ เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงในแตละรอบวามคีวามเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาคําตอบของผูเชี่ยวชาญ
คงเดิมไมเปลีย่นแปลง ก็แสดงวามีความเที่ยงมาก 
   สวนความตรงของเครื่องมือน้ัน การวจิัยโดยทั่วไปกจ็ะใชวธิีการนําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง แตเทคนคิการวจิยัอนาคตนี้ทํากบัผูเชี่ยวชาญอยูแลว อาจจะมีปญหาบางก็
เฉพาะในเร่ืองของการใชภาษาเทาน้ัน นอกจากนี้การวจิัยอนาคตทั้งเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟาย และ
เทคนิค EDFR ยังใชวธิีการที่ทําใหเกิดความตรงของขอมูล ที่ตรงกับความรูสึก การรับรู และการมี
ประสบการณโดยปราศจากอคติของผูเชี่ยวชาญ ดวยการใหผูเชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบคําตอบของตนเอง
หลายรอบ และมีการใช “Cumulative Summarization Technique” ในการสัมภาษณที่การสัมภาษณทัว่ไป
ไมมี การวิจยัอนาคตเกีย่วของโดยตรงกับบุคคล ดังนั้น ความเที่ยงและความตรงของขอมูลที่ไดรับ จึง
ขึ้นอยูกับการเลือกผูเชี่ยวชาญโดยใชเกณฑที่เหมาะสม และการใหความสําคัญกับธรรมชาตขิองบุคคล
ดวย เชน จัดแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตัดสินอยางเปนหมวดหมูเปนระบบ ติดตอในเวลาทีเ่หมาะสม ไม
เรงรีบ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูทีจ่ะทําวิจยัอนาคต ควรรูและตระหนกัใหมาก เพือ่หาวิธปีองกันอนัจะทําให
ผลการวจิัยที่ไดรับ มีความนาเชือ่ถอืมากขึ้น 
   8. การประยกุต EDFR 
   ถึงแมวา EDFR จะเปนเทคนิคการวิจัยที่พฒันาขึ้นมาเพื่อการวิจัยอนาคตก็ตาม แต
เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนาํไปใชวจิัยในทํานองเดียวกับการวจิัย
รูปแบบอื่นๆท่ีมีอยูได เชนการวิจยัเพือ่สํารวจความคิดเห็น สํารวจปญหา วจิัยเพือ่หารูปแบบ เพือ่กําหนด
นโยบาย เพื่อกําหนดมาตรฐาน เพื่อหาวธิแีกปญหาและเพือ่การตัดสินใจ เปนตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ไดมีการนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตางๆ ไปใชในวงการและองคการตางๆมากมาย ท้ังเพื่อการ
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วางแผนในอนาคต วิเคราะห และแกปญหาในปจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะหอดีต เพราะเทคนิคการ
วิจยัอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้น ชวยใหผูวิจยัไดขอมูลที่เปนระบบและนาเชือ่ถือมากขึ้น  
 6.11 วงลออนาคต (The Futures Wheel)  
 เปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยอนาคต ถือเปนหัวใจสําคัญของวิธีการนี้ เปนวิธีการที่จะ
กําหนดผลสืบเนื่อง (Consequence Trends) ของแนวโนมศูนยกลาง (Central Trend) ในการวจิัยครั้งนี ้     
ผูวจิัยสรางวงลออนาคต โดยกําหนดใหแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เปน
แนวโนมศูนยกลาง ประกอบดวยแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง (First – Level Consequences Trends) 
จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก และในประเทศไทย 2) การจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา 3) การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 5) 
คุณลักษณะของผูเรียน รายละเอียดแสดงในภาพประกอบ 6  
 6.12 ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง  (The Cross – Impact  Analysis) 
 ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง เปนวิธีการที่ใชประกอบกับเทคนิคเดลฟาย 
เพือ่ใหผลของขอมูลทีไ่ดมีน้าํหนักเพิม่ขึน้ เปนวิธกีารประเมินการเกิดขึ้นของเหตุการณกับการเกิดขึ้น
หรือไมเกิดขึ้นของเหตุการณที่ตอเนือ่งกันจากตารางเมตริกซ ชวยทําใหผูที่เกีย่วของสามารถคาดการณ
หรือวินิจฉัยถงึความสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ และขอมูลอืน่ๆของทัง้สองชุด ไดผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนํามาเขียนถึงความเชื่อมโยงของแนวโนมหรอืเหตุการณ
ตางๆในอนาคตภาพ 
 การใชผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเนื่อง ที่พบในสวนทีเ่กี่ยวของกบัวธิีเดลฟาย 
(Delphi method) ทําใหผูที่คาดการณสามารถกําหนดรูปแบบของเหตุการณ ที่ตอเนือ่งกบัเหตุการณท่ีกลุม   
ผูเชีย่วชาญไดใหขอคิดเห็นที่คาดวาจะเปนไปได โดยมีการวินิจฉัยถึงความเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ ที่เกิด
จากผูคาดการณ และมีการพจิารณาสนบัสนุนและไมสนับสนุนเหตุการณน้ันๆ ดังน้ัน การวิเคราะหผล
ปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง จึงเปนกระบวนการวเิคราะหวธิีหนึ่ง เพื่อใหไดรูปแบบที่มี
ความเปนไปไดของเหตุการณชุดหนึ่ง (Enzer and Alter. 1978 : 228)  
 การสรางการคาดการณและการคาดคะเนโอกาสที่เปนไปได โดยวิธีการแบบเดลฟาย เปนการเปด
โอกาสใหมีการจัดต้ังการพจิารณาเปนกลุมของผูเชี่ยวชาญ สวนการวิเคราะหผลปฏิสัมพนัธระหวาง
แนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง ทําใหมีการศึกษาอยางมีระบบของการเกี่ยวพัน ที่เปนสาเหตุระหวางการพฒันา
ตางๆ ในอนาคตที่ไดคาดการณไว การเปรยีบเทียบแตละขอ หรือการดาํเนินการเพื่อพจิารณาตัดสนิเกี่ยวกบั
ขอบเขต และผลท่ีเกิดขึ้นของการมปีฏิสมัพนัธตอกัน ทําใหเกิดภาพที่คาดไวในอนาคต หรอื อนาคตภาพ 
ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับความเปนไปไดในอนาคตนั่นเอง (Helmer. 1977 : 17 – 31) เม่ือนําการวิเคราะหผล
ปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง มาใชวิเคราะหเกี่ยวกับการคาดการณในอนาคต จะมี
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ศักยภาพสูงสาํหรับการบอกถึงสาเหตุท่ีสลับซับซอนของระบบของสังคม และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(McLean. 1976 : 349) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแนวใหม 
ท่ีพฒันาโดยสโตเวอร และกอรดอน (John G. Stover and J. Gordon. 1978 : 302) เพื่อใชในการ
ประเมินผลเหตุการณในอนาคต มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที ่ 1 ขอมูลทีไ่ดจากการวิเคราะหของกลุมผูทรงคุณวฒุิที่เปนผูเช่ียวชาญ ในสาขาที่
ทําการศึกษาวิจยัอยู 
 ขั้นตอนที ่ 2 การวิเคราะหความเปนไปไดขั้นตน (Initial probability) ท่ีจะเกิดขึ้นของเหตุการณ 
โดยการประมาณคาจากนอยท่ีสุดถึงมากที่สุด (Probability) คาของความเปนไปได จะเทากับ 1 
 ขั้นตอนที ่ 3 การวิเคราะหความเปนไปไดแบบมีเง่ือนไข โดยการนําตารางเมตริกซความ
เปนไปไดของผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง (Cross – Impact Probability Matrix) 
ไปใหกลุมผูคาดการณประมาณคาอีกคร้ังหนึ่ง 
 ขั้นตอนที ่4 การตรวจทาน Cross – Impact Matrix โดยการคํานวณหาคาแตมตอ (Odds) ของ
เหตุการณแตละเหตุการณ จะไดตารางแสดงเมตริกซอัตราสวนแตมตอ (Occurrence Ratios Matrix) ของ
การเกิดเหตกุารณน้ันๆ และนํามาแปลความหมายเปนอนาคตภาพ หรือ ภาพทีค่าดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต  
 ขอดีของ ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง คือ แสดงเหตุการณในอนาคตได
อยางชัดเจน และทําใหเห็นความสมัพนัธซึ่งกนัและกันของมโนทัศนตางๆ บังคบัใหผูวจิยับงชี้
ความสัมพนัธที่อาจจะมองขามไปไดถาใชวิธีการอื่น เนื่องจากเทคนิควิธีอื่นๆมักจะมุงไปที่จุดใดจุดหนึ่ง 
หรือปจจยัใดปจจยัหนึ่งเปนการเฉพาะ ทําใหไดการฉายภาพหรอืพยากรณท่ีเปนเอกเทศออกไป โดยมิได
นําเอาอทิธิพลหรือผลของปฏิสัมพันธจากตัวแปรหรือปจจัยอื่นๆท่ีอาจมีขึ้นไดมารวมพจิารณาดวย 
โดยเฉพาะผลปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน แตเทคนิคผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่องนี้ 
จะศึกษาถึงผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ หรือพฤติกรรมตางๆ ท่ีมีตอปจจยัท่ีตองการศกึษา 
 6.13 อนาคตภาพ (The Scenario Technique)  
 อนาคตภาพ เปนเทคนิคหนึ่งท่ีถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ในกระบวนการมองอนาคต (Foresight)  
เพราะเปนเทคนิคการสรางเรือ่งอนาคตที่มีโครงเร่ืองชัดเจน ผานกระบวนการที่เปนระบบ มีการแลกเปลี่ยน 
ความคิด การใชความรู ประสบการณ จนิตนาการ และความคิดสรางสรรค รวมกันของผูทีเ่กี่ยวของ  
 การสรางอนาคตภาพทําใหไดเรือ่งราวชุดหนึ่ง เปนขอมูลสําหรบัการวางแผนกลยทุธ เพือ่รบัมือ
กับสถานการณท่ีอาจจะเกดิขึ้นตามภาพอนาคต ซึ่งจะชวยลดอัตราเสี่ยง และเพิ่มโอกาสความสําเร็จใหกับ
หนวยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545 : 1) 
 อนาคตภาพเปนเคร่ืองมือทีมี่ประโยชนอีกวิธกีารหน่ึง สําหรับการคาดการณเกี่ยวกับอนาคต
ภาพ หรือภาพที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการตั้งสมมติฐานของเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกัน 
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ตามที่ไดคาดไวอยางมีเหตุผลวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Harlroyd. 1978 : 31 – 43) อนาคตภาพทําใหภาพที่
คาดไวมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือเชือ่มโยงกบัความเปนจริง สําหรับผูที่มีความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันา 
ตามที่คาดหวงัไวในอนาคตหรือในทศวรรษหนา อาจทําใหงานที่รับผิดชอบอยูเพิ่มคุณคามากยิ่งขึ้น 
โดยม่ันใจวางานนั้นตองทําใหสมบูรณ น่ันก็คือ ทําใหเปนจริงเหมือนกับภาพอนาคตที่ไดคาดไว อนาคต
ภาพที่สรางขึน้อยางดีและเปนจริง จะใหโอกาสที่ดีแกผูที่เกี่ยวของกับการพฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผน การกําหนดแนวนโยบาย และการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในอนาคตตอไป 
 จอหนสตัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545 : 68 – 75 ; อางอิงจาก Johnston. 
2002) ไดกลาวถึงความหมาย และการตรวจสอบอนาคตภาพ ไวดังนี้  
 1. ความหมายของอนาคตภาพ 
  1.1 อนาคตภาพ คือ ภาพในอนาคตหลายแบบที่เปนไปได และนาจะเปนภาพที่ชัดเจน และมี
เหตุผล 
  1.2 อนาคตภาพไมใชการทํานายหรือการพยากรณอนาคต และไมใชนิยายวิทยาศาสตร 
  1.3 อนาคตภาพเปนเรือ่งราวเกี่ยวกับอนาคต มีโครงเรื่องหลายโครงซอนกันอยูเพือ่ใช
เดินเร่ือง 
  1.4 โครงเรื่องของอนาคตภาพมาจากปจจัยความไมแนนอนในอนาคต 
  1.5 อนาคตภาพที่ดีนั้น มีโครงเร่ืองตางๆที่ประสานกันอยางเหมาะเจาะไมขัดแยงกัน 
 2. วิธีการตรวจสอบอนาคตภาพ 
  2.1 เปนภาพที่เปนจริงไดในสายตาผูเชีย่วชาญ และหรอืผูมีอํานาจตดัสินใจสวนใหญ 
  2.2 เปนภาพที่สอดคลองกนัในตวัเอง 
  2.3 เปนภาพเกี่ยวกับหวัขอหรือประเด็นทีอ่ยูในความสนใจ 
  2.4 เปนภาพที่รับรูไดจากสัญญาณในปจจุบัน ซึ่งอาจจะเปนสัญญาณออนๆบงบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น 
  2.5 เปนภาพท่ีทาทาย มีองคประกอบของทิศทางที่แปลกใหม ท่ีจําเปนจะตองอยูใน
วิสัยทศันขององคกร 
  2.6 เปนภาพที่สอดคลองกบัจินตนาการของผูเขารวมจําลองภาพ 
  2.7 เปนภาพที่ไมจําเปนตองเปนของใหมในทุกแงมุม 
 3. การสรางอนาคตภาพ (Scenario Construction) 
 การสรางอนาคตภาพ เปนกลวธิีเพือ่หารายละเอียดของอนาคต ที่ไดมาจากเทคนคิการทํานาย
อื่นๆ วิธีการแยกองคประกอบของอนาคตหน่ึงองคประกอบหรอืมากกวา จากวงลออนาคต โดยใชแนวโนม
ศูนยกลาง เปนตวักําหนด เพื่อนํามาพฒันาอนาคตภาพ และใชจินตนาการบนพื้นฐานของรายละเอียดที่
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ไดจากการเกบ็ขอมูล สรางขั้นตอนการเกิดเหตุการณหรือคุณลักษณะ องคประกอบ ฯลฯ จากปจจุบันไป
ยังอนาคตที่ศกึษาอยู โดยในอนาคตภาพแตละชุดนั้น จะบรรยายถึงความเชื่อมโยงของแนวโนมเหตุการณ
ตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหผลปฏิสัมพันธในขั้นตอน Cross – Impact Analysis 
 กลาวโดยสรุป ในการศึกษาอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน
ใน 
คร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การสรางวงลออนาคต การวิเคราะหผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง และการเขียนอนาคตภาพ รวมกันในการสรางภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา เนื่องจากการศึกษาอนาคตจะมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น จากการใชเทคนิคการวิจัยที่
หลากหลายมากกวาจะใชเทคนิคการวิจัยวิธีใดวธิีหนึ่ง (Technology Futures. 2002 : online) การใช
เทคนคิการวจิยัแบบ EDFR ดวยการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ จะทําใหไดอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา 
ตามทรรศนะของกลุมผูเชี่ยวชาญแตเพียงกลุมเดียว การสรุปฉันทามติของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดวาเปน
จริงจึงอาจไมถูกตอง (McLean. 1976 : 346) ในขณะเดียวกันเหตกุารณที่ทํานาย อาจมีผลปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน การใชเทคนคิการสรางวงลออนาคต เพือ่กําหนดผลสบืเนือ่งของแนวโนมเหตุการณที่ไดจาก
ขั้นตอนเดลฟาย และการวเิคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ืองที่ทํานาย จะชวยใน
การปรับปรุงความถูกตองของเทคนิคเดลฟาย และกอใหเกิดอนาคตภาพที่เปนไปได (Enzer. 1983 : 
74 ; citing Gordon and Hayward.1968) จากแนวคิดดังกลาว ผูวจิัยจึงไดนําเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
การสรางวงลออนาคต การวเิคราะหผลปฏสิัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง และการเขยีนอนาคต
ภาพ มาประยุกตใชในการสรางภาพอนาคตหลกัสตูรสิง่แวดลอมศึกษา เนือ่งจากการใชเทคนิคการวจิยั
ดังกลาวรวมกัน จะกอใหเกิดความยืดหยุน และครอบคลุมเน้ือหาสาระไดอยางกวางขวาง ไมมีขอบเขต
จํากัด ประมวลความเปนไปไดในอนาคตไดแนวทางหลากหลาย ทํานายไปถึงผลท่ีตามมา และอาจ
กําหนดธรรมชาติและระดับของการปฏสิมัพันธซึ่งกันและกัน ของคุณลักษณะหรือมโนทัศนใดๆที่
ศึกษาวจิัยได ทําใหสามารถศึกษาไดจากปจจัยตัวปอน (Inputs) จํานวนมาก และครอบคลมุหลายๆมิติ
ของปญหาในการวิจัย (อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท. 2537 : 64) สอดคลองกับคํากลาวของเฮดิน
เจอร และเซนทเนอร (Heydinger and Zentner. 1983 : 63) ท่ีวาควรจะนําระเบียบวิธวีจิัยเชงิปริมาณ 
(ตัวเลข) และระเบียบวิธวีจิยัเชิงคุณภาพ (การตัดสินใจของมนุษย) มาใชรวมกันเม่ือตองการศึกษาในเรื่อง
อนาคตภาพ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคการวิจัยดังกลาว มาใชในการศึกษาอนาคตภาพ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)   

 
7. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ งานวิจัยอนาคตภาพใน
ตางประเทศ และงานวิจัยอนาคตภาพในประเทศไทย ดังตอไปนี ้ 
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 7.1 งานวิจัยอนาคตภาพในตางประเทศ   
 วอลแลส (Wallace. 2002) ไดศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยทีี่มีตอหลกัสูตรจากป 1986 – 2000 

โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานหลกัสูตรและการสอน จํานวน 30 คน ดวยเทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ กลุม 
ผูเชี่ยวชาญไดทําการคาดคะเน 258 ผลกระทบจาก 45 ภาพอนาคตที่สรางขึ้น ซึ่งถูกรวบรวมสําหรบั
ความนาจะเปนในป 1990 ,1995 และ 2000 ดวยฉันทามติระดับกลาง ผูเชี่ยวชาญทํานายอนาคตภาพ
หลักสูตร ดวยคาเฉลี่ยของความนาจะเปนรอยละ 52 ในป ค.ศ. 2000 ผลการศกึษาพบวา คอมพวิเตอร 
กระบวนการประมวลผล วีดีทัศน และขอมูลพื้นฐาน จะมีผลตอการศึกษาดานอาชพี การเขียน การสอนอาน 
หลักสูตรจะประยุกตไปสูวยัผูใหญและวัยเด็ก การกํากับภายใตชุมชนขนาดเล็ก ความไมเสมอภาค
ระหวางผูประสบความสําเร็จกับผูลมเหลว การอานจะยงัคงมีความสําคัญ ทักษะการแกปญหาจะเกี่ยวของ
กับความหลากหลาย ของกลวธิีทางความคิดซึ่งจะถูกเนนย้ํา ขอมูลขาวสารจากสื่อจะถูกใช หองเรียนมี
ความสําคัญไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ไมนาจะเปนไปได เชน การมีสวนรวมของนักเรียนในการ
พัฒนาหลักสูตร การติดตอสื่อสารโทรคมนาคมในโลก และคอมพวิเตอรจําลองในการสอน อปุสรรคที่
ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง คือนโยบายและภาวะการเงนิ 

 แคมเบล (Cambel. 2002) ไดศึกษาทางเลอืกในอนาคตของการศึกษาในโคโรราโด ในป 1984 – 
2004 โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาของโคโรราโด จํานวน 75 คน ดวยเทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ 
กลุมผูเชีย่วชาญไดทํานายความนาจะเปน สิง่ที่ปราถนา และกรอบเวลาของ 110 เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในโรงเรียนระดับ K 12 ในอนาคต การรวบรวมขอมูลเหตุการณทีจ่ะเกิดขึ้นในหลักสูตรการสอนธรรมชาติ
ของนักเรียน การจัดการดานเวลา สิ่งแวดลอมในการเรียน คณะทํางาน ความเกี่ยวของของครู คาเลาเรียน
และงบประมาณ ผูศึกษาไดพฒันา 2 อนาคตภาพ บนพื้นฐานของการทํานายความนาจะเปน และไมนาจะ
เปนของเหตุการณ จุดเริ่มตนอยูที่เปาหมายการสอนของแตละบุคคล จุดสุดทายอยูที่มาตรฐานของการ
สอน ผูวจิยัเนนย้ําความสําคัญของการดําเนินนโยบาย ซึ่งแนใจวาจะเกิดเหตุการณท่ีพงึปราถนา และหันเห
เหตกุารณ ที่ไมพึงปราถนา เพื่อทีจ่ะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการทํานาย และการเปนปรปกษ
ระหวางครู และสาธารณะ อนาคตภาพถูกออกแบบเพื่อกระตุนจิตสํานึกผูกําหนดนโยบาย เหมือนกับ
ขอแนะนําสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนระยะยาวในโรงเรียนระดับ K 12 ในโคโร
ราโด อนาคตภาพถูกออกแบบเพื่อใหมีรายละเอียดสําหรับผูกําหนดนโยบายทางการศึกษา   

 เดอรเดน (Durden. 2002) ไดศึกษาการประยุกตเทคนิคเดลฟายของการทํานายอนาคตการศึกษา
ในเวอรจิเนียตะวันตก กลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูนําทางการศึกษาจากองคกรทางการศึกษาในภาคตะวันตก
ของเวอรจิเนีย จํานวน 47 คน เทคนคิเดลฟายรอบแรก กลุมผูเชีย่วชาญใหความคิดเห็นตอเหตุการณ
จํานวน 134 เหตุการณ ซึ่งมีความนาจะเปนอยางนอยรอยละ 50 ท่ีจะเกิดเหตุการณในป 2020 ในรอบที่ 2 
ผูเชี่ยวชาญจะถูกถามเพือ่ทํานายในกรอบของเวลาของการเกิดเหตุการณ และระดับผลกระทบและสิ่งที่
พึงปราถนาสําหรับแตละเหตุการณในรอบแรก ในรอบท่ี 3 ผลของการทํานายเหตกุารณท้ังหมดจํานวน 47 
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เหตกุารณซึ่งรอยละ 80 ของจํานวนผูเชีย่วชาญบงชีว้าจะเกิดขึ้น อนาคตภาพถูกสรางขึน้บนพืน้ฐานของ
กรอบเวลาของเหตุการณ กรอบเวลาจะถูกจดัการตามขอบเขตของหวัขอ รวมถึงนักเรียนและบุคลากร หลักสตูร 
การปกครอง การเงิน การอํานวยความสะดวก ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เทคโนโลยี และ
เบ็ดเตล็ด ระดับของผลกระทบและสิ่งท่ีพึงปราถนาสําหรับแตละเหตกุารณจะถูกตรวจสอบ ภายในแตละ
ขอบเขตของหัวขอ แนวโนมในระยะยาวถูกพิสจูน ซ่ึงมีความสําคัญตอนักการศึกษาและนักวางแผนทาง
การศึกษา ทามกลางแนวโนมเหลานี ้ คอื ความสามารถในการตรวจสอบ และความคาดหวังการบรรลุผล
สําเรจ็ของนกัเรียนและพฤตกิรรมที่เพิ่มขึน้ โรงเรียนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการแกปญหาของสังคม 
อนาคตภาพของครูในระยะสั้นจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในกองทุนการเงิน และรูปแบบคณะทํางาน 
การศึกษาจะมกีารแขงขันเพิม่ขึ้นในภาคเอกชน เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการทาง
การศึกษา ระบบใหมของการเงินทางการศึกษาจะถูกพัฒนาขึ้น และจะมีการเนนย้ําถึงการปรับปรุงการ
อํานวยความสะดวกของโรงเรียน ตลอดเวอรจิเนียตะวันตก 

 แดรกเซทส (Dragseth. 2002) ไดศกึษาทรรศนะของเดลฟายที่มีตอหลักสตูรและการสอนใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษามินนิโซตาในอนาคต การศึกษาน้ีใชเทคนิคเดลฟาย ดวยการตั้งคําถามการศึกษา
ทางเลือกทีจ่ะถูกดําเนนิการในโรงเรียนมินนิโซตาในอีก 20 ปขางหนา ผูเชีย่วชาญไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาและดานการวางแผน จํานวน 43 คน ซึ่งถกูแบงออกเปน 2 กลุม คอื กลุมนักการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัของมินนิโซตา และกลุมนักการศึกษาซ่ึงเปนตวัแทนจากองคกรทางการศึกษา และหนวยงาน
ของรัฐบาลในมินนิโซตา ผูเชี่ยวชาญตอบคําถามในการทําเดลฟาย จาํนวน 5 รอบ ซึ่งถูกแบงออกเปน 6 
ประเภทของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : การเนนย้ําหลักสูตรและการออกแบบ การออกแบบการสอน 
ธรรมชาติของนักเรียน และการจัดการ รูปแบบของคณะทํางาน ชองวางของการจดัการ และเวลาของการ
จัดการ ผูเชี่ยวชาญจะถูกถามในรอบแรก และรอบที ่2 เพือ่พิสจูนการศึกษาทางเลอืกที่นาจะเปนไปไดใน 
6 ประเภท และในรอบที ่3 และ 4 เพื่อเสนอขอคิดเหน็ความนาจะเปนไปได สิ่งท่ีพึงปราถนา และกรอบ
เวลาของทางเลือกเหลานี ้   ผูเชีย่วชาญจะตอบในรอบที่ 3 และ 4 ของแตละทางเลือก โดยการเลือกจาก
ลิเคอรท 5 ชวงคะแนน การยอนกลับจะถูกจัดไปสูผูเชีย่วชาญในผลลพัธของรอบเดลฟาย โดยคามัธยฐาน 
และคาพสิัยระหวางควอไทล ผูเชีย่วชาญสามารถจะเปลีย่นแปลงหรือยนืยันเหตผุลเดิม ตามทีพ่วกเขา
ตองการ อนาคตภาพที่ผูเชี่ยวชาญคาดหวังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอีก 20 ปขางหนา จะมีการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณใน 6 ประเภทของการศึกษา โรงเรียนจะมีการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่ง
ใชประโยชนไดมากสําหรับนักเรียนและชมุชน มีการสรางเพียงเล็กนอยสําหรับโรงเรียนใหม แตสิ่งอํานวย
ความสะดวกจะมีประสิทธิภาพดานพลังงานมากขึ้น การเขาถึงสิ่งที่เปนอุปสรรค และการรวมมือกันมากกวา
หน่ึงโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหง จะถูกแบงระหวางประสบการณในการทํางาน การ
บริการชุมชน และชัน้ในโรงเรียน ผูเรียนวยัผูใหญจะไดรับประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน 
การจัดการดานเวลาของชั้นเรียน จะยังคงดําเนินตอไป ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของหลักสูตร การจาง
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คณะทํางานจะเปนการจางแบบเดิมมากกวาการจางแบบปจจุบนั  โรงเรียนและทองถิ่นจะรวมมือกัน ในดาน
ผูเชี่ยวชาญอาสาสมัครจะมบีทบาทเดนชดัในโรงเรียน และจะมีครูระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่
แนนอนในป 1990 จํานวนนกัเรียนจะลดลงในป 1990 ซึ่งจะถูกชดเชยโดยการเพิ่มการศึกษาในวัยผูใหญใน
โครงการของโรงเรียนหรือชุมชน โครงการเฉพาะสําหรับนักเรียนซึ่งมีความตองการพเิศษจะยงัคงดําเนิน
ตอไป หลักสตูรสําหรับนักเรียนจะถูกสรางขึ้นตามความตองการของทองถ่ิน นิเวศวิทยา การอนุรักษพลังงาน 
คอมพิวเตอร พื้นฐานการเรยีนรู ความตระหนักของบุคคล และสุขศึกษา จะเปนหวัขอท่ีถกูกลาวถึงอยูเสมอ 
ความจําเปนของการสอนจะสมัพนัธกบัหลักสูตรในอนาคต ซึ่งจะมีความตองการเพิ่มขึ้น และการกลั่นกรอง
ประโยชนของเทคโนโลย ี เทคโนโลยนีีจ้ะมีประโยชนอยางมากในโรงเรยีนท้ังหมดในป 1990 อนาคตภาพที่
สรางขึน้ จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรบัผูวางแผนพฒันาโรงเรียนในอนาคต  

 เคลเลอร (Keller. 2002) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาพอนาคตทางการศึกษา ของ  
โรงเรียนขนาดกลาง การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา แบบ EFR กลุมตัวอยางเปนครูของ
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนชานเมืองของมินนิโซตา จํานวน 35 คน ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
ครูผูสอนใหความคิดเห็นในสิง่ที่พึงปราถนา ความเปนจริงของโรงเรียนขนาดกลางถูกแยกออกเปนภาพ
อนาคตในทางที่ดี และอนาคตภาพในทางที่ไมดี การวิเคราะหโครงสรางของภาษา ถูกใชในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อตัดสินใจ เปรยีบเทียบและรปูแบบตรงกันขามที่เกิดขึ้น การวเิคราะหหัวขอหลกัเพือ่บรรยายถึง
อนาคตภาพในทางที่ดี ของโรงเรียนขนาดกลางและขอแนะนําที่จะนําไปสูความจริง หวัขอเหลานี้และ
ขอแนะนําจะรวมถึงการลดขนาดโรงเรยีนและขนาดหองเรียน การบํารุงรักษาและการปรบัปรงุทีมครูผูสอน 
เพือ่สรางชุมชน ผูเรียนขนาดเล็ก หลักสูตรซึ่งรวมถึงหลักสูตรในโรงเรียนและหลักสูตรที่ไดสํารวจ ซึ่ง
ตอบสนองตอความตองการของวัยรุน การแสดงถงึความไมเพียงพอดานการเงินของการศึกษา การเพิ่มขึ้น
ของการมีสวนรวมของพอแมและครอบครวั การพบกับความตองการที่หลากหลายของผูเรียนทามกลางผูเรียน
ท้ังหมด ความจําเปนในการเตรยีมความพรอมของครใูนโรงเรียนขนาดกลาง การปรบัปรงุพฒันาการดําเนินงาน
ของคณะทํางาน ขอแนะนําในการเปลีย่นแปลงอยูในความสนใจของผูเรียน ครูผูสอน ในการศึกษานี้ให
อนาคตภาพและขอแนะนําการดําเนินงาน การสนับสนนุของคณะทํางานของโรงเรียนขนาดกลาง ผูปกครอง 
ผูกําหนดนโยบาย สื่อ และรฐับาล เพื่อใหผูเรียนในโรงเรียนขนาดกลางประสบผลสําเรจ็  

 ดีคอล (Dekal. 2002) ไดศึกษาการปรบัปรุงสิ่งแวดลอม : การศึกษาองคประกอบทางกายภาพ
ของการปรบัปรุงการเรียนสิ่งแวดลอม ปจจัยซึ่งขัดขวางการดําเนินงาน และกลวธิีสําหรับการประสบ
ผลสําเรจ็ในอนาคต วตัถุประสงคเพื่อศึกษาผลขององคประกอบทางกายภาพ ท่ีสงเสริมการเรียนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาปจจัยซ่ึงเปนอปุสรรคตอการดําเนนิงาน และกลวิธีท่ีจะแกปญหาเพื่อนําไปสูความสาํเรจ็ของ
การเรียนสิ่งแวดลอม การทบทวนวรรณกรรม จะชวยตรวจสอบองคประกอบทางกายภาพของสิ่งแวดลอม 
ซึ่งมีอิทธิพลตอความสําเร็จของนักเรยีน กระบวนการเดลฟาย ดําเนินการ 4 รอบ ผูเชี่ยวชาญตอบ
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แบบสอบถาม ในประเด็นอุปสรรคที่ขัดขวางการดําเนนิงาน และกลวธิีสําหรับการประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ขอมูลถูกรวบรวมในรายละเอยีดและเมตริกซของอันดับการตอบ ผลการวจิัยพบวา  

 1. องคประกอบทางกายภาพและผลกระทบที่มีตอการเรยีนมีความหลากหลาย  
 2. อุปสรรคที่ขัดขวางตอความสําเร็จ คือ ขาดความรู ครูผูสอนไมไดรับการอบรม การสราง

วัฒนธรรมแบบเกา ซึ่งไมสนับสนุนความคิดใหมสาํหรับการออกแบบหองเรียน  
 3. กลวธิีสําหรับการการดําเนินการ คือ การศึกษาฝกอบรม ผูที่เกี่ยวของ การฝกอบรม นักเรียน

ในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โครงการพฒันาคุณภาพคณะทํางานการออกแบบ และการสรางโรงเรียนใหม
ในการสนบัสนนุการเรยีน ผูบริหารทํางานในเชิงสรางบรรยากาศ และวฒันธรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
เพือ่สนับสนุนครูผูสอน  
 มิทเชล (Mitchell. 2002) ไดสํารวจอนาคตภาพปญหาสังคมโดยการวิจัยแบบชาตพิันธุวรรณนา 
การศึกษานี้พยายามที่จะเรียนรู ผูซึ่งมีความพยายามจะทําใหปญหาสังคมของรัฐวอชิงตันดีขึ้น ในดาน
อนาคตภาพที่ดี รับรูในอนาคตภาพที่ไมดีและอนาคตที่นาจะเปนปญหาสังคม ถูกสํารวจเหมือนกับสิ่งที่
คุกคามความเปนธรรมทางสังคมและเศรษฐกจิ การศึกษาน้ีกําหนดขอบเขต 3 แนวทาง คอื ปญหาสังคม
จะถูกสํารวจภายในบรบิทของระบบสังคมวัฒนธรรมของรัฐวอชิงตนั ทัศนะของผูซึ่งมีความพยายามที่จะ
คนหาปญหาสงัคม การรับรูและความรูทีเ่ปนไปไดของระบบสงัคมวฒันธรรมในอนาคตจะถูกสาํรวจ วิธกีาร
ท่ีใชในการวิจยันี้เรียกวา EFR ซ่ึงใชในการศึกษาการรับรูอนาคตของวัฒนธรรม ผูซึ่งมีความพยายามที่จะ
คนหาปญหาสังคมในรัฐวอชงิตัน จํานวน 13 คน จะถูกสัมภาษณดวยเทคนิคการวจิัยแบบ EFR อนาคต
ภาพที่เปนไปได จํานวน 3 ภาพ (อนาคตภาพในทางที่ดี อนาคตภาพในทางทีไ่มดี และอนาคตภาพที่
เปนไปได) ของระบบสังคมวัฒนธรรมรัฐวอชิงตันในป 2016 ถูกทําใหกระจาง ผูใหสัมภาษณจะให
ขอเสนอแนะอนาคตภาพในทางที่ดี ในป 2016 ปญหาสังคมจะถูกอภิปรายภายใตบริบทของระบบสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งบรรยายในอนาคตภาพจํานวน 3 ภาพและขอเสนอแนะ ขอคนพบของการศึกษานี้ คือ 
บรรยายถึงแรงขับท่ีมีตอปญหาสังคม ใหขอแนะนําสําหรับความพยายามที่จะทําใหปญหาสังคมดีขึ้น
ในอนาคต สิ่งซึ่งถูกคนพบในการศึกษาครั้งนี้คอืภาพอนาคตในทางที่ดี ซึ่งรัฐวอชิงตันจะนําไปใชเปน
แนวทางในการรักษาความยตุิธรรมของระบบสังคม วัฒนธรรมในอนาคต 
 จากงานวจิยัอนาคตภาพในตางประเทศดงักลาว สรุปไดวา งานวิจยัอนาคตภาพมีการศกึษาใน
แงมุมตางๆ ไดแก ดานการศึกษา สิ่งแวดลอม ดานหลกัสูตรและการสอน ดานผลกระทบของเทคโนโลยีที่มี
ตอหลักสตูร ดานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกบัอนาคตภาพดานการศึกษาของโรงเรียนและดานปญหาสังคม 
ในการศึกษาดานอนาคตภาพหลักสูตร สวนใหญจะศึกษาในดานหลักสูตรและการออกแบบ การออกแบบการ
สอน คุณลักษณะของผูเรียน การจัดการหลักสูตร ในดานเวลา รูปแบบของคณะทํางาน งานวจิัยจํานวน
มากศึกษาอนาคตภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย หรือ เทคนิคการวิจัยแบบ EFR กลุมประชากรเปาหมายใน
การศึกษาอนาคตภาพ  สวนมากจะศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังตาราง 3 



 

 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบการวิจัยอนาคตในตางประเทศ 
 

ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 
วอลแลส (Wallace) 
 
 
แคมเบล (Cambel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แดรกเซทส (Dragseth) 

ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีที่มตีอหลักสูตรจากป 
ค.ศ. 1986 – 2000 
 
ศึกษาทางเลือกในอนาคตของการศึกษาในโคโรราโด 
ในป ค.ศ. 1984 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาทัศนะของเดลฟายที่มีตอหลักสูตรและการสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษามินนิโซตาในอนาคต 

ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอหลักสตูร ใน
ดานคอมพิวเตอร การเขียน และการสอนอาน  
 
1. นักเรียนและบุคลากร 
2. หลักสูตร 
3. การปกครอง 
4. การเงิน 
5. การอํานวยความสะดวก 
6. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชมุชน 
7. เทคโนโลยี 
8. อื่นๆ 
 
1. หลักสูตรและการออกแบบ 
2. การออกแบบการสอน 
3. ธรรมชาติของนักเรียนและการจัดการ 
4. รูปแบบของคณะทํางาน 
5. ชองวางของการจัดการ 
6. เวลาของการจัดการ 

เดลฟาย 
 
 

เดลฟาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดลฟาย 

 
 
 



 

 
 

ตาราง 3 (ตอ) 
ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 

เคลเลอร (Keller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีคอล (Dekal) 
 
 
 
 
 
มิทเชล (Mitchell) 

ความนึกคิดของครูเกี่ยวกับอนาคตภาพทาง
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
1. ศึกษาผลขององคประกอบทางกายภาพที่
สงเสริมการเรียนดานสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาปจจัยซึ่งเปนอุปสรรคตอการดาํเนินงาน 
3. ศึกษากลวิธีที่จะแกปญหาเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จของการเรียนสิ่งแวดลอม 
 
ศึกษาอนาคตภาพปญหาสังคมโดยการวิจัยแบบ
ชาติพันธุวรรณนา 

1. การลดขนาดโรงเรียนและขนาดหองเรียน 
2. การบํารงุรักษาและการปรับปรุงทีมครูผูสอน 
3. หลักสูตร 
4. การขาดแคลนดานการเงินของการศึกษา 
5. การมีสวนรวมของพอแมและครอบครัว 
6. ความตองการของผูเรียน  
 7. การเตรยีมความพรอมของครู 
8. การปรับปรุงการดําเนินงานของคณะทํางาน 
 
1. องคประกอบทางกายภาพที่สงเสริมการเรียน
ดานสิ่งแวดลอม 
2. ปจจัยซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
3. กลวิธีที่จะแกปญหาเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ของการเรียนสิ่งแวดลอม 
 
1. ปญหาสังคมภายในบรบิทของสงัคม  
วัฒนธรรมของรัฐวอชิงตัน 
2. ทัศนะของผูซึ่งมีความพยายามที่จะคนหา
ปญหาสังคม 
3. การรับรูและความรูที่เปนไปไดของระบบ
สังคม วัฒนธรรมในอนาคต 
 

EFR 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดลฟาย 
 
 
 
 
 

EFR 
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 7.2 งานวิจยัอนาคตภาพในประเทศไทย 

 พรเพ็ญ สิงหวรรณกุล (2541) ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาตอเนือ่งสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ ในป พ.ศ. 2545 – 2549 โดยใชเทคนิคเดลฟาย รวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 27 
ทาน ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้น จํานวน 3 รอบ รอบท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด รอบท่ี 2 และ
รอบที ่ 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ทําการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคามัธยฐาน 
และพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยพบวา 

 1. ดานลักษณะหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร มีลักษณะที่คลายกัน คือ เปนหลักสูตรบูรณาการ 
จัดการศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน โดยใชชุมชนเปนฐาน มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประเมินผล ทั้ง 3 หลักสูตร ใหผูเรียนกําหนดแผนการประเมนิผลของตนเอง มีการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการประเมินผล 

 2. ดานกลยทุธการจัดการเรยีนการสอน ทัง้ 3 หลักสตูร ควรใหผูเรยีนฝกงานในสถานที่ที่ผูเรียน
ปฏิบัติงานอยู โดยพัฒนาแนวคิดหรือสรางงานใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคของหลักสูตร และประเมินผล
เปนรูปธรรมทีช่ัดเจน 

 3. ดานคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค ทั้ง 3 หลักสตูรจะคลายๆกัน ตางตรงที่หลักสตูรมหาบณัฑติ 
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต มีความสามารถในการสรางองคความรูใหม มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ศึกษา
อยางเดนชัด นําปฏิบตัิการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนํา
ศาสตรสาขาตางๆมาบูรณาการ 

 4. ดานบริหาร ทั้ง 3 หลักสูตร ควรบริหารในรูปคณะกรรมการ บุคลากรทุกระดบัเขามามีสวน
รวมในการบรหิาร การพฒันาบุคลากร สถาบันควรใหทุนในการศึกษาตอ ดานอาคารสถานทีใ่ชที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด การบรหิารดานงบประมาณของสถาบันการศึกษา ควรจะนําไปสูการพึ่งพาตนเอง โดย
มีอิสระในการบริหารงบประมาณภายใตการมีระบบตรวจสอบจากสังคม 

 ตรีชดา ปุนสําเริง (2541) ไดศึกษาอนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2545 – 2549 โดยใช
เทคนิคเดลฟาย กลุมตวัอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปสังคม ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาทั่วไป 
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ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและการศึกษาพยาบาล จํานวน 24 ทาน ทําการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการคํานวณมัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยระหวางควอไทล ผลตางระหวางมธัย
ฐาน และฐานนิยม ผลการวจิัยพบวา 

 1. สมรรถนะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ สมรรถนะดานบุคลิกภาพ สมรรถนะดานวิชาการ 
สมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

 2. วัตถปุระสงคของหมวดการศึกษาทัว่ไป คอื ใหผูเรียนมีโลกทัศนและวิสัยทัศนกวางไกล 
ปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุขในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และวิกฤติเศรษฐกิจ ใฝเรียน ใฝรู รักในการศึกษา รูจักวธิกีารแสวงหาความรูทางปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรูตลอดชวีติ มีคณุธรรม จริยธรรม ดํารงตนเปนคนดีของสงัคม รูจักคดิหา
เหตผุล วเิคราะหวจิารณแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค เขาใจตนเอง ผูอืน่ เขาใจ
ความหมายของชีวติ สามารถทํางานเปนทีม 

 3. โครงสรางของหมวดการศึกษาทั่วไปประกอบดวย 5 กลุมวิชา คือ กลุมสังคมศาสตร กลุม
มนุษยศาสตร กลุมภาษา กลุมคณิตศาสตร และวทิยาศาสตร และกลุมสหศาสตร รวม 39 หนวยกติ  

 4. การบริหารรายวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไป คอื วิทยาลัยกําหนดวัตถุประสงค เน้ือหาวิชา เชิญ
อาจารยพยาบาลภายในวิทยาลัย หรือผูเช่ียวชาญภายนอกวิทยาลัย มีอาจารยพยาบาลเปนผูประสานงาน
รายวิชาและการจัดแผนการศึกษา คอื วธิคีูขนาน  

 5. การจัดเนื้อหารายวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไป คือ ควรมีวิชาบูรณาการผสมผสานระหวาง
เนื้อหาวิชา แนวคิดและการนําไปใชในชีวติประจําวัน มีลักษณะวิเคราะหเพือ่ใหเกิดความคิดสรางสรรคและ
เขาใจสังคมอยางแทจริง ควรเปนรายวิชาที่มีโอกาสสัมผัสขอเท็จจริงและปฏิบัติจริง  

 6. การจัดการเรียนการสอน วธิีการเรยีนการสอน คอื การสอนแบบสืบสอบ การสอนโดยใชสื่อ
การสอนหลากหลาย และการสอนหลายวิธีรวมกัน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการวัดและการ
ประเมินผลเชงิเนือ้หา และประเมินการบริหารหลักสูตร 

 ปทุมมาศ รักษวงศ (2544) ไดศึกษาอนาคตภาพของระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ในชวง
ป พ.ศ. 2543 – 2552 โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับ
การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 25 คน โดยใชแบบสัมภาษณในรอบแรก และใชแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน ในรอบที ่2 และรอบที่ 3 สถิตทิี่ใชพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอง
กันของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดแก มัธยฐาน ฐานนิยม และพสิัยระหวางควอไทล ผลการวิจยัพบวา 

 ดานปจจัยนําเขา สังคม ชุมชน สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ องคกรอื่นๆ และผูท่ีเกี่ยวของทั้ง
ภาครฐัและเอกชน จะเขามามีสวนรวมจัดตั้งคณะกรรมการการอาชวีศึกษา มีหนาที่เสนอนโยบาย แผนการ
ผลิตพัฒนากาํลังคน กําหนดกรอบหลักสูตรมาตรฐาน กําหนดเขตพื้นที่บริการการอาชีวศึกษา จัดสรร
งบประมาณ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีการประเมิน
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คุณภาพจากคณะกรรมการภายในและภายนอกสถานศกึษาทุกป มีการกระจายอาํนาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศกึษา มีระบบบริหารจัดการการใชทรัพยากรรวมกัน ในแตละเขตพื้นท่ีบริการอาชีวศึกษา  

 ดานกระบวนการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหหลากหลาย ยืดหยุน ทันสมัย สอดคลองกับสภาพ
ทองถ่ินและกลุมเปาหมาย มีการกําหนดจุดมุงหมายชัดเจนตามธรรมชาติของสาขาวิชา ตามความถนัด
และความตองการของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประสมประสาน
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่ใหผูเรียนสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 ดานผลผลติ คุณภาพของผูเรียนสายวิชาชีพจะเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจต
คต ิ 
ท่ีดีในการทํางาน มีความรูทางทฤษฎีและประสิทธิภาพจากการปฏิบตัิงานในแตละสาขาวชิาชพี มีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับพึงพอใจของสงัคม ชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ สามารถนําประสบการณทางวิชาชพี
ไปประกอบอาชพีอสิระและสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามความตองการของตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

 ละเอียด แจมจันทร (2540) ไดศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรสาํหรับพยาบาล
วิชาชพีของวทิยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ ในชวงเวลา 10 ปขางหนา ต้ังแต พ.ศ. 2540 – 2549 
การดําเนินการวจิัยแบงเปน 4 ขั้นตอน คอื ขั้นตอนที่ 1 เปนวิจัยเอกสารเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทีมี่ผลตอการบรกิารสาธารณสขุของประเทศ และคุณลกัษณะของพยาบาลวิชาชพี ขัน้ตอนที ่ 2 
เปนวจิัยเอกสารเพือ่ประเมินบทบาทของสถาบันการศกึษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเปาหมายการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร ขั้นตอนที่ 3 เปนการออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรใน
อนาคต โดยเทคนคิ EDFR และขั้นตอนที่ 4 เปนการพฒันารูปแบบการบริหารหลักสูตรที่ออกแบบไว 
ดวยการศึกษาความเปนไปไดในการบริหารหลักสตูร 6 ดาน คอื ดานเวลา สถานที่ ทรัพยากร องคการ 
กระบวนการ และผลผลิต ผลการวิจัยสรุปวา ระบบบรกิารสาธารณสุขในประเทศ มีการปรับเปลี่ยนหลาย
ประการ ทําใหคุณลักษณะพยาบาลวิชาชพีในอนาคต จําเปนตองมีความสามารถเชิงวิชาชพีเพือ่ใหบริการ
สุขภาพ มีความสามารถเชิงทางวิชาการในการแสวงหาความรูและพฒันาตนเอง และความสามารถสากลเพือ่
ดํารงชวีิตในโลกที่เปลีย่นแปลงในชวง 10 ปขางหนา วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ยังคง
ตองผลติพยาบาลวิชาชพีตอไป โดยมีเปาหมายการผลิตในชวงป พ.ศ. 2540 – 2549 จํานวน 41,410 
คน การออกแบบหลักสตูรพยาบาลศาสตร สําหรับชวง พ.ศ. 2540 – 2549 พบวา หลักสตูรโดยภาพรวม 
ยังคงเปนหลักสูตรรายวิชาอยู ปรัชญาของหลักสูตรมีความเดนชัดของมโนทัศน 4 ประการ คอื มนุษย 
สิ่งแวดลอม สขุภาพ และการพยาบาล ปรัชญาหลักสตูร เนนการเรียนรูตามแนวพทุธศาสนา คือ ใหผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรู ดวยวิธีการแหงศรัทธาและวิธีการแหงปญญา วตัถุประสงคของหลักสูตรมี 11 ขอ 
สามารถกําหนดความสามารถของผูสาํเร็จการศึกษา 3 ดาน คอื ครอบคลมุความสามารถทางวชิาชพี 
ความสามารถทางวิชาการและความสามารถสากล ซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคม โครงสรางของ
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หลักสตูร หนวยกติรวม 148 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกติ ประสบการณการเรียนรูเนน
การเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ การประเมินหลักสตูรใชวธิกีารหลายรปูแบบ และให
มีความตอเนือ่งในกระบวนการเรียนการสอน และการติดตามผลผูสําเรจ็การศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร
ท่ีสรางขึ้น มีความเปนไปไดที่จะนําไปใช เพราะสามารถบริหารหลักสูตรท้ัง 6 ดานได โดยปรับปรุงการ
บริหารบางประการตามพันธกิจของวทิยาลัย 

 กฤช บุญ – หลง (2539) ไดศึกษาอนาคตภาพของคอมพวิเตอรเพือ่การศึกษาในปพทุธศักราช 
2540 โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เก็บขอมูล 3 รอบ คือ การสัมภาษณ 1 รอบ และการตอบ
แบบสอบถาม 2 รอบ โดยอยูบนพื้นฐานแนวความคิดของผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร การบริหาร การเรียน
การสอน และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท้ังภาครัฐและเอกชน การวเิคราะหขอมูล ใชคาสถิต ิรอยละ มัธยฐาน 
และคาพิสัยควอไทล ผลการวิจยัพบวา การกําหนดนโยบายดานคอมพวิเตอร และโทรคมนาคมใหมากขึ้น 
ท้ังดานปริมาณและคณุภาพ สนับสนุนใหมีการประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ อบรม ศึกษาดูงาน สงเสริม
ใหมีการจัดหาฮารดแวรและซอฟแวรทีจ่ะสามารถนํามาปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ปรับกฎระเบยีบตางๆให
เอือ้ประโยชนตอการทํางานไดสะดวกขึ้น มีการกําหนดหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษาที่เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และวุฒิภาวะของนักเรยีนนักศกึษา สงเสริมใหมีการผลติและพฒันา CAI ในทกุระดับการศึกษา
และสาขาวชิา ภาครัฐและเอกชน จะมีการรวมมือกันมากขึ้นในลกัษณะของสมาคม มูลนธิิ หรอืกลุมผูให
การสนับสนุนในเรือ่งตางๆเกี่ยวกับคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา 

 รุงศิริ เขมตระกูล (2543) ไดศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศไทย ใน
สองทรรศวรรษหนา (พ.ศ. 2563) โดยใชเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR สัมภาษณกลุมผูบริหารงานสาธารณสุข
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของ และนักวชิาการ จํานวน 67 คน ซึ่งคดัเลือกแบบ
เจาะจงตามเกณฑการวิจัย และการใชแบบสอบถามเดลฟายที่สรางจากผลการสัมภาษณ คาสถิตท่ีิใชพจิารณา
ตัดสินแนวโนมที่เปนอนาคตภาพ คอื คามัธยมฐาน คาความแตกตางระหวางฐานนิยมกับมัธยฐาน และ
ผลตางระหวางควอไทลท่ี 3 และควอไทลที ่1 ผลการศกึษาพบวา จดุแข็งของการบริหารจัดการสาธารณสุข
ของประเทศไทยในปจจุบัน คือ โครงสรางสถานบริการที่มีอยูครอบคลุมทุกระดับ ต้ังแตจังหวัดลงมา
จนถึงตําบลและหมูบาน การมอบอํานาจใหสาธารณสุขจังหวัด เปนผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขท้ังหมดใน
จังหวัด ขณะเดียวกันก็เปนจุดออนทําใหประชาชนเลือกใชบริการอยางเสรีขามระดับ การรักษาเปนการใช
ทรัพยากรไมเหมาะสม มีการกระจุกตัวของสถานบริการอยูในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ การประสานงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขกบัหนวยงาน ภายนอกยังไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถผลติเทคโนโลยีชั้นสูงได
เอง ตองพึ่งพาตางประเทศเปนสวนใหญ ภายในป พ.ศ. 2563 สวนทองถิ่นระดับตางๆจะรับผิดชอบ
บริหารจัดการสาธารณสุขในทองถิ่นของตนเอง ตามทิศทางนโยบายและแผนสาธารณสขุของประเทศ โดย
กระทรวงสาธารณสุขเปนตัวเชื่อมระหวางคณะกรรมการระดับชาติกับคณะผูปฎิบัติในสวนทองถิ่น สํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ ทําหนาทีป่ระสานงาน ตดิตาม กํากบั และเปนทีป่รึกษาวชิาการใหกับสวน
ทองถ่ินระดบัตางๆ 

 วรัมพล อยูในธรรม (2544) ไดศึกษาอนาคตภาพสาํหรับการใชอนิเตอรเนต็ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในปพุทธศักราช 2548 โดยใชเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานอินเตอรเน็ตของมหาวทิยาลัยรามคาํแหง จํานวน 18 คน ทําการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม การวเิคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา คาํนวณหาคารอยละ คามัธยฐาน 
ฐานนิยม พสิยัระหวางควอไทล และผลตางระหวางคามัธยฐาน และฐานนิยม ผลการวิจยัพบวา ในอนาคต
มหาวทิยาลยัรามคําแหง มีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับอินเตอรเน็ตในดานการบริหาร การเผยแพร
และบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะเปดการเรียนการสอนตรงไปยังทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา อกีทั้งยังมี
แนวโนมท่ีจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปดหลักสตูรรวมกันบนเครือขายคอมพวิเตอร ทําให
มหาวิทยาลยัจะตองมีการพฒันาทั้งดานเครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูจัดหา
งบประมาณเอง ในป 2548 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีแนวโนมท่ีจะใชอินเตอรเน็ตในดานตางๆ 
นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน เชน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การบริหารทางดานการศึกษาตางๆ 
และ E - commerce เปนตน ซึ่งจะทําใหอินเตอรเน็ตของมหาวทิยาลัยรามคําแหงเปนที่รูจักและใชงาน
อยางแพรหลายไปทั่วโลก 

 มาลินี อทุธเิสน (2540) ไดศึกษาอนาคตภาพในการพฒันาคุณภาพประชากรในจงัหวัดศรสีะเกษ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพอนาคต ในการพัฒนาคุณภาพประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ
ใน 10 ปขางหนา โดยใชเทคนิคการวจิัยแบบ EDFR การเขียนวงลออนาคต และการวิเคราะหผลกระทบ
ภาคตัด (Cross – Impact Analysis) ผูวิจัยเลอืกผูทรงคุณวฒุท้ัิงภาครัฐและเอกชนเปนตัวอยางในการ
วิจยั จํานวน 20 คน และกลุมผูท่ีเกีย่วของกับการพฒันาคุณภาพประชากร ประกอบดวย หวัหนาสวน
ราชการและหนวยงานรฐัวสิาหกจิในจังหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 70 คน ไดมาโดยใชวธิีการสุมแบบเจาะจง 
ใชวธิีการสัมภาษณและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ
พื้นฐานและความนาจะเปนของผลกระทบภาคตัด ผลการวิจยัสรุปไดดังน้ี 

 1. ดานอนาคตภาพ 
 อนาคตภาพในการพฒันาคณุภาพประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ ใน 10 ปขางหนา จากทศันะของ

กลุมผูทรงคุณวุฒ ิ และกลุมผูที่เกี่ยวของกับการพฒันาคุณภาพประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ ไดประมวล
ภาพอนาคตไวดังนี้ 

 อนาคตภาพที่ 1 การพัฒนารายได ผลผลิตและการมีงานทํา ควรมีการสงเสริมการกระจายรายได
สูเกษตรกรศรสีะเกษท่ียากจน ใหสามารถพึ่งตนเองได และมีการพฒันาอาชพีการเกษตรที่ยั่งยืน 
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 อนาคตภาพที่ 2 การพัฒนาดานความรู การศึกษาและวัฒนธรรม โดยเด็กชายและเด็กหญิง
ศรีสะเกษทุกคน ควรจบการศึกษาอยางนอย 9 ป เม่ือจบการศึกษาภาคบังคับแลว ควรสงเสรมิใหศึกษา
ตอจนถึงในระดับมัธยมศึกษาและอาชวีศึกษา 

 อนาคตภาพที่ 3 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ควรพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การสุขศึกษาดวยกลไกสาธารณสุขมูลฐาน โดยความรวมมือระหวางชุมชนกับรฐัและระหวาง
หนวยงานของรัฐ 

 อนาคตภาพที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค การคมนาคม รัฐควรสรางถนนเชื่อมระหวาง
หมูบาน อําเภอ และจังหวัดที่สามารถใชไดทุกฤดูกาล มีระบบประปาที่สะอาด และปลอดภัยทุกหมูบาน และ
มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน 

 อนาคตภาพที ่5 การพฒันาดานแหลงนํ้า ควรเนนการพฒันาแหลงน้ําเพือ่การเกษตร โดยการขุด
ลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน และพฒันาชลประทานขนาดยอมใหมีนํ้าใชในการเกษตรเพียงพอตลอดป
อยางทัว่ถึงท้ังจังหวัด 

 อนาคตภาพที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนศรีสะเกษมี
ความ 
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมกันอนุรักษและใชประโยชนอยูใน
สภาพทีเ่หมาะสมตลอดไป 

 อนาคตภาพที ่ 7 การพฒันาดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในจงัหวัดศรีสะเกษ สงเสริมให
มีการนําเอาเครื่องมือสื่อสาร ในการสอดสองดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัดศรีสะเกษอยาง
เขมแข็ง 

 2. ดานผลการวิเคราะหผลกระทบภาคตัด จากทัศนะของกลุมผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ ประมวลภาพอนาคตไดดังนี ้

  2.1 เม่ือเกิดการพัฒนาดานความรู การศึกษาและวัฒนธรรม การพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยใน
จังหวัดศรีสะเกษในอนาคตแลว จะทําใหเกิดการพฒันาดานรายได ผลผลติ และการมีงานทาํอยางแนนอน 

  2.2 เม่ือเกิดการพัฒนาดานรายได ผลผลิตและการมีงานทําในอนาคตแลว จะทําใหเกิด
การพฒันาดานแหลงน้ําตามมา 

  2.3 เม่ือเกิดการพัฒนาดานแหลงน้ําในอนาคตแลว จะทาํใหเกิดการพฒันาดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมในที่สุด 

  อุไรวรรณ วินะพันธุ (2545) ไดศึกษาอนาคตภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงฆใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559) โดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
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คุณสมบัตติามเกณฑที่กําหนดจํานวน 18 ทาน ไดมาโดยใชวิธีสุมแบบเจาะจง ใชวิธกีารตอบแบบสอบถาม
จํานวน 3 รอบ ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตพิื้นฐาน ไดแก คามัธย
ฐาน ฐานนิยม และพิสยัระหวางควอไทล ผลการวจิัยพบวา กลุมผูทรงคุณวฒุิไดประมวลอนาคตภาพของ
การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในมหาวิทยาสงฆได จํานวน 11 แนวโนม ไดแก 1) คุณลักษณะของ
ผูเรียน 2) วัตถปุระสงคของหลักสูตร 3) เนื้อหาของหลักสูตร 4) วิธีสอน 5) สื่อการเรียนการสอน 6) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 7) การประเมินผล 8) แหลงงบประมาณ 9) บุคลากร 10) เอกสารหลักสูตร
และตํารา 11) วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
 ประมวลอนาคตภาพทั้ง 11 ภาพ สรุปไดวา ในอนาคตเน้ือหาของหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยสงฆ จะมีการประยุกตพุทธธรรมใหเขากับศาสตรทาง  
สิ่งแวดลอม ผูเรียนของหลกัสูตรทั้ง 2 ระดบั จะตองมีพืน้ฐานทีเ่หมือนกันทางดานคุณลักษณะของผูเรยีนที่
พึงปราถนาและดานความรู เจตคต ิทักษะ เพือ่ใหเกิดความรูความเขาใจ ความตระหนักเกี่ยวกบัสถานการณ
ปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อใหรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด การพัฒนาคานิยมและความรูสึกที่จะมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบ ตอการปรับปรุงคุณภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความใสใจในปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันและทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถดํารงตนใหเปนตัวอยางแกผูอื่น
ในสังคมไดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอไมเปลี่ยนแปลง แตสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาโท ควรจะมี
ศักยภาพทางดานการคิดวิเคราะห เพือ่ความลุมลกึทางดานวิชาการและมีทักษะทางดานการวจิัยและการ
ปฏิบตัิการมากขึ้น  
 อุดมสทิธิ ์ จติรวจิารณ (2545) ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่สิ่งแวดลอม      
ท่ียั่งยืนในทศวรรษหนา (ค.ศ. 2012) โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดวยการสัมภาษณผูบริหารการศึกษา    
ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม จํานวน 19 คน ทําซ้ําและปอนขอมูลยอนกลับใหกลุม
ผูเชีย่วชาญ โดยวิธีแบบสอบถามแบบเดลฟาย ที่สรางขึน้จากผลการสัมภาษณ จํานวน 2 รอบ สถิติท่ีใช
พิจารณาตัดสินแนวโนม คือ คามัธยฐาน ฐานนิยม และผลตางระหวางควอไทลท่ี 3 และควอไทลท่ี 1 วัดผล
กระทบภาคตดัดวยแบบสอบถามกับผูบรหิารสถานศึกษาและครอูาจารยที่เลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ
การวิจยั จํานวน 97 คน สถิติท่ีใชวิเคราะหผลกระทบภาคตัด คือ ความนาจะเปนขั้นตน ความนาจะเปนแบบ
มีเงื่อนไข และคาอตัราสวนแตมตอ ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน
ในทศวรรษหนา เปนการพฒันาใหผูเรียนฉลาด มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะในการดํารงชีวิต
เพื่อตนเอง เพื่อนมนุษย โลกธรรมชาต ิ อยูในสงัคมอยางมีความสขุ หลักสตูรการเรยีนรูสิ่งแวดลอมเปน
หลักสตูรสถานศึกษาในทองถิ่น สาระการเรียนรูสิ่งแวดลอม เปนแกนการบูรณาการการเรียนรูในทุก
กลุมวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระบวนการสิ่งแวดลอมบูรณาการจากวถิีชวีติ ผูเรียนเปน
นักวจิัยในทองถิ่น ครูเปนผูสนับสนุนจัดการและเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน สถานศึกษาเปนแบบจาํลองของ
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนสถานศึกษาที่สมบูรณแบบ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
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ผูเรียน และคณุภาพสิ่งแวดลอม ภาพอนาคตที่สรางขึ้นประกอบดวยอนาคตภาพ 4 ภาพ ที่สอดคลองกัน คือ 
ภาพอนาคตแบบแรก หลกัสูตรการเรียนรูสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรสถานศึกษา ภาพอนาคตที่สองการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมบูรณาการจากวิถีชวีติ ภาพอนาคตทีส่ามสถานศึกษาสมบรูณแบบ ภาพอนาคตที่สี่ 
ผูเรียนฉลาดรูอยูในสงัคมอยางมีความสขุ  
 จากงานวจิัยอนาคตภาพในประเทศดังกลาว สรปุไดวา งานวจิัยอนาคตภาพมีการศึกษาใน
แงมุมตางๆ ไดแก อนาคตภาพดานการจดัหลักสูตรและการสอน ดานการจัดการศึกษาตอเนือ่ง ดานระบบ
การประกันคณุภาพ ดานการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ ดานการบริหารจัดการสาธารณสขุ ดานการ
พฒันาคุณภาพประชากร ในการศึกษาดานอนาคตภาพหลักสตูร สวนใหญจะศึกษาในดานคุณลกัษณะของ
ผูเรียน ปรัชญาการศึกษา แนวคิด หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร วิธีการ
สอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผล การบริหารหลักสูตร ในดานตางๆ 
ไดแก อาคาร สถานที่ บุคลากร งบประมาณ ปญหาและขอจํากัดในการจัดหลักสูตร การศึกษาเชิงอนาคต
ภาพหลักสูตร จะใชระเบียบวิธวีจิัยแบบ เทคนิคเดลฟาย หรอืการวจิัยอนาคตแบบ EDFR สวนการวิจยัเชิง
อนาคตภาพในดานการพัฒนา มีการใชเทคนิคการวิจัยที่หลากหลาย ไดแก เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
การสรางวงลออนาคต และการวิเคราะหผลกระทบภาคตัด กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษาอนาคตภาพ  
สวนมากจะศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญ มีงานวจิยัจาํนวนนอยที่ศกึษาอนาคตภาพจากกลุมผูเชีย่วชาญ และ
กลุมผูที่เกี่ยวของกับอนาคตภาพที่ทําการศึกษา ดังตาราง 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบการวิจัยอนาคตในประเทศ 
 

ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 
อุไรวรรณ วินะพันธุ 
 

ศึกษาอนาคตภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาในมหาวทิยาลัยสงฆใน 15 ปขางหนา 
 

1. คุณลักษณะของผูเรียน 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3. เนื้อหาของหลักสูตร 
4. วิธีสอน 
5. สื่อการเรียนการสอน 
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7. การประเมินผล 
8. แหลงงบประมาณ 
9. บุคลากร 
10. เอกสารหลักสูตรและตํารา 
11. วัสดุอุปกรณและเทคโนโลย ี
 

เดลฟาย 
 

พรเพ็ญ สิงหวรรณกุล 
 

ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาตอเนื่องสําหรับ
พยาบาลวิชาชพีในป พ.ศ. 2545 – 2549 
 

1. ลักษณะหลักสูตร 
2. กลยุทธการจัดการเรียนการสอน 
3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
4. การบริหารจัดการหลักสตูร ดานอาคาร 
สถานที ่บุคลากร และงบประมาณ 
 

เดลฟาย 
 

 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 
ตรีชดา ปุนสําเริง 
 

ศึกษาอนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2545 - 2549 
 

1. สมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
2. วัตถุประสงค 
3. โครงสรางรายวิชา 
4. การบริหารรายวิชา 
5. การจัดเนื้อหารายวิชา 
6. การจัดการเรียนการสอนของหมวด
การศึกษาทั่วไป 
 

เดลฟาย 
 

ปทุมมาศ รักษวงศ ศึกษาอนาคตภาพของระบบการประกันคุณภาพ 
อาชีวศึกษา ในชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 

1. ปจจัยนําเขา ดานสังคม ชุมชน สถาน
ประกอบการ องคกรวิชาชีพ องคกรอื่นๆ 
2. ดานกระบวนการ ไดแก การพัฒนา
หลักสูตร 
3. ดานผลผลติ ไดแก คุณภาพของผูเรียน 
 

EDFR 

กฤช บญุ - หลง 
 
 

ศึกษาอนาคตภาพของการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาในปพุทธศักราช 2540 

1. หลักสูตร 
2. การบริหาร 
3. การเรียนการสอน 
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
 

EDFR 

 
 



 

 
 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 
รุงศิริ เขมตระกลู จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการ

บริหารจัดการดานสาธารณสุขของประเทศไทยใน
ปจจุบัน และหาอนาคตภาพการบริหารจัดการ 
สาธารณสุขของประเทศไทย ในสองทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2563)  
 

1. ภารกิจ  
2. บทบาทหนาที่ 
3. โครงสราง 
4. ทรัพยากรการบริหาร 
5. กระบวนการบริหารจัดการ 
6. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

EDFR 
 

วรัมพล อยูในธรรม ศึกษาอนาคตภาพสําหรับการใชอินเตอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในปพุทธศักราช 2548 

1. ดานการบริหาร ในดานนโยบาย      
งบประมาณ อุปกรณและสถานที่       
หลักสูตรและการประเมินผล 
2. การเผยแพรและบริการ ดานรูปแบบ
การบริการ คาใชจาย และราคา 
 

EDFR 
 

อดุมสิทธิ ์จิตรวิจารณ 
 

ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา (ค.ศ. 2012) 
ดานสิ่งแวดลอม ปจจัย กระบวนการ และผลการจัด
การศึกษา ดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
 

1. สิ่งแวดลอมระบบการศึกษา 
2. ปจจัยการจัดการศึกษา 
3. กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. EDFR 
2. วงลออนาคต 
3. การวิเคราะหผลกระทบ 
ภาคตัด 

 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูวจิัย วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา เทคนิคการวิจยั 
ละเอียด แจมจันทร 
 

ออกแบบหลักสตูรพยาบาลศาสตร สําหรับพยาบาล
วิชาชีพของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ในชวงเวลา 10 ปขางหนา ตั้งแต พ.ศ. 
2540 – 2549 
 
 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3. โครงสรางของหลักสูตร 
4. ประสบการณการเรียนรู 
5. การประเมินหลักสูตร 
6. การบริหารหลักสูตร ในดาน เวลา 
สถานที ่ทรัพยากร องคการ กระบวนการ 
และผลผลิต 
 

EDFR 
 

 

มาลินี อุทธิเสน ภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพประชากรใน
จังหวัดศรีสะเกษใน 10 ปขางหนา 

1. การพัฒนารายได 
2. การพัฒนาดานความรู การศึกษาและ 
วัฒนธรรม 
3. การพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามยั 
4. การพัฒนาดานสาธารณปูโภค การ
คมนาคม  
5. การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
6. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดลอม 
7. การพัฒนาดานการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในจังหวัดศรีสะเกษ 

1. EDFR 
2. วงลออนาคต 
3. การวิเคราะหผลกระทบ 
ภาคตัด 

 



 กลาวโดยสรปุ จากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยดานการวิจยัอนาคตภาพ พบวา มีการศึกษา
ในดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน ดานปญหาสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการ
พฒันาประเทศ ดานคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตเพือ่การศึกษา ดานการบริหารจดัการสาธารณสุข ดาน
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอหลักสูตร ดานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับอนาคตภาพดาน
การศึกษาของโรงเรียน สําหรับการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรในตางประเทศ สวนมากจะศึกษาดวย
เทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิคการวิจัยแบบ EFR ในดานหลักสูตรและการออกแบบ การออกแบบการสอน 
คุณลักษณะของ   ผูเรียน การจัดการหลกัสูตร เวลา และรปูแบบของคณะทํางาน สวนการศึกษาอนาคต
ภาพหลักสูตรภายในประเทศ นิยมใชเทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ปจจุบนังานวิจยั
อนาคตภาพดานการพัฒนา เชน งานวิจัยของมาลินี อุทธิเสน (2540) ดานการจัดการศึกษา เชน 
งานวิจัยของอุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ (2545) ไดมีการนําเทคนิคการวิจัยหลายแบบผสมผสานกัน ใน
การศึกษาอนาคตภาพ เชน การนําเทคนิคการวจิัยแบบ EDFR ผสมผสานกับเทคนิคการสรางวงลอ
อนาคต และการวิเคราะห ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเน่ือง ในขณะที่การศกึษาอนาคต
ภาพหลักสตูร ยังคงใชเทคนิคเดลฟายหรือเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เทานั้น โดยเนนศึกษาองคประกอบ
หลักสูตร ในดานคุณลักษณะของผูเรียน ปรัชญาของหลกัสูตร แนวคดิ หลักการ จดุมุงหมายของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระของหลักสตูร วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผล 
การบริหารหลักสูตร ในดานตางๆ ไดแก อาคาร สถานที่ บุคลากร งบประมาณ ปญหาและขอจํากัดในการ
จัดหลักสูตร ขาดการศึกษาในแงของแนวโนมบริบทของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร เชน ปจจัย
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง นโยบายทางดานการศึกษา เปนตน ดังนั้นในการศึกษา
อนาคตภาพหลักสูตรที่ผานมา จึงขาดการศึกษาในแงของ ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสตูร นอกจากนั้นในการศึกษาอนาคตภาพหลักสตูร ก็มักจะมุงศึกษาจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพยีงกลุมเดียว ขาดการศึกษาความคิดเห็นจากกลุมผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 
ในขณะท่ีการศึกษาอนาคตภาพเชิงการพฒันาและการจัดการศึกษาดังกลาว จะศึกษาความคดิเห็นจาก
ประชากรเปาหมาย ท้ังจากกลุมผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูที่เกี่ยวของกับอนาคตภาพที่ทําการศึกษา   

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยดานการศึกษาอนาคตที่ผานมา  ผูวิจยัจึงไดนํามากําหนดเปน
แนวทางในการศึกษาอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาในครั้งนี ้ โดยมุงศึกษาอนาคตภาพหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในดาน ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน 
จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล ตลอดจนแนวโนม
สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นโยบายดานการศึกษาของรัฐ นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา และ
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การบริหารจัดการหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา ในดานบุคลากร งบประมาณ สื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู และปจจัย
อื่นๆ รวมทั้งศึกษาผลปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณจํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลงังาน เสื่อมโทรมลง ทั้งปริมาณและคุณภาพ  2) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการเชือ่มโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื 3) หลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ   สิ่งแวดลอม และ
พลังงาน เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 4) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจดัการ
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาของสถานศกึษามากขึน้ 5) ผูเรียน มีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และ
มีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอม และพลังงาน อยางยั่งยืน 
จากกลุมประชากรตวัอยาง ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ (ขั้นตอนที่ 2) และกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา (ขั้นตอนที่ 4) เน่ืองจากลาํพังผูเชี่ยวชาญ ไมสามารถมองอนาคตไดอยางรอบคอบ 
การใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการศึกษาอนาคตภาพ จะทําใหเกดิความตระหนกัวาอะไรคอื
ตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรูวาสิ่งทีต่องการคืออะไร (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545 : 52) ทําใหขยายมุมมองในการสรางอนาคตภาพใหกวางขวางขึ้น สําหรับ
เทคนิคการวจิยัที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR การสรางวงลอ
อนาคต การวิเคราะหผลปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ  และเทคนิคการเขียนอนาคตภาพ (Scenario 
Writing) เนื่องจากการผสมผสานเทคนิคการวิจยัอนาคตดังกลาว มีขอดีคอืทําใหเกิดความยืดหยุน และ
ครอบคลุม เนื้อหาสาระไดอยางกวางขวาง ไมมีขอบเขตจํากัด นอกจากนั้นยังอาจใชกระบวนการนี้ ประมวล
ความเปนไปไดในอนาคตไดแนวทางหลากหลาย ทํานายไปถึงผลที่ตามมา และอาจกําหนดธรรมชาติ
และระดับของการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกนัของคณุลักษณะ หรือมโนทศันใดๆทีศ่ึกษาวิจยัได ทําให
สามารถศึกษาไดจากปจจัยตัวปอน (Inputs) จํานวนมาก และครอบคลุมหลายๆมิติของปญหาในการวิจัย 
(อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท. 2537 : 64) ซ่ึงสอดคลองกับเฮดินเจอร และเซนทเนอร (Heydinger and 
Zentner. 1983 : 63) ที่วาควรจะนําระเบียบวิธวีจิัยเชงิปริมาณ (ตัวเลข) และระเบียบวิธวีจิัยเชงิคุณภาพ 
(การตัดสินใจของมนษุย) มาใชรวมกนัเม่ือตองการศึกษาในเรือ่งอนาคตภาพ  

จากแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารงานวจิัยดังกลาว ผูวจิัยจึงไดนาํมากําหนดเปนกรอบแนวคดิ
ในการวจิัย ดังตอไปน้ี   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี ้ มุงศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานใน 
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) เน่ืองจากการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาทีผ่านมา 
ยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในดานตางๆ ไดแก ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของ
ผูเรียน จุดมุงหมายของหลกัสูตร รูปแบบและโครงสรางของหลักสตูร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนรู 
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กิจกรรมพฒันาผูเรียน (กิจกรรมเสริมหลักสตูร) สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนสภาพปญหาดานสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
การจัดการเรียนรู   สิ่งแวดลอมศกึษา การบริหารจัดการหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม นโยบายดานการศึกษาของรัฐ 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทัศนะตอการจัดหลักสตูรของนักการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของบริบทใน
ดานตางๆดังกลาว ลวนเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่ทําใหการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาของ
ประเทศไทยในปจจุบัน ขาดความชัดเจน ไมเหมาะสม สอดคลองกบัสภาพปญหาดานสิง่แวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลังงาน ของประเทศ ตลอดจนความตองการ และความสนใจของผูเรียน  ทําให
การจัดการเรียนการสอน ยังคงไมบรรลุถึงเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ในการเสริมสรางพฤติกรรมที่
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกเยาวชนของชาต ิการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนขอมูลพื้นฐานทีส่ําคัญตอ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรที่มีหนาที่พฒันาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา นักการศึกษา และผู
กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพฒันาเอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดใชเปนแนวทางในการกําหนด นโยบาย การวางแผนงาน และการตัดสินใจเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ใหมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนไปไดภายใตบรบิทของสังคมไทย เพือ่บรรลเุปาหมายของสิ่งแวดลอม
ศึกษา ในการเสริมสรางเยาวชนของชาต ิใหมีความรู ความเขาใจ เกดิความตระหนัก คานิยม เจตคต ิและ
ทักษะในการปองกันและแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิ      สิ่งแวดลอม และพลังงานที่เกดิขึ้นให
บรรเทาลง และพรอมท่ีจะรวมมือกันพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ ใหมีความสมดลุและยั่งยืน 
(Sustainable Development) ตลอดไป   

สําหรับการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดใน
การศึกษาบนพื้นฐานของเหตุผล (Premise) ท่ีวาอนาคตมาจากปจจุบัน ดังนั้น ปจจุบันจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญสําหรับการศึกษาอนาคต (Longstreet and Shane.1993: 167) ดวยเหตุดังกลาว ในการศึกษาอนาคต
ภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา จึงจําเปนตองศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวของในปจจบุัน เพื่อนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานสําคัญ สําหรับใชในการกําหนดอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ใหมีความชัดเจน ถูกตอง และมีความเปนไปไดในอนาคต โดยบริบทสําคัญ
ท่ีเกี่ยวของกับการพฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก แนวคดิที่วาสิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะได
พจิารณาสิ่งแวดลอมทั้งมวล (Totality) ท้ังสิ่งแวดลอมตามธรรมชาตแิละมนุษยสรางขึน้ ทั้งในแงนเิวศวทิยา 
การเมือง เศรษฐกจิ เทคโนโลยี สังคม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นโยบายดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สถานการณสิ่งแวดลอมที่สําคัญ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่ซับซอน (Sharma and 
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Tan. 1990 : 12) รวมทั้งสภาพปญหาการพฒันาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่ผานมา และการศกึษาวจิัย
อนาคตที่เกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิการพฒันาหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาของเกษม จนัทรแกว และ
ประพนัธ โกยสมบูรณ (2525 : 122)  ที่วาในการพัฒนาหลักสูตรนั้น นอกจากจะตองมีการคาดคะเน
เหตุการณสิ่งแวดลอมในอนาคต ที่หลักสูตรจะตองถูกนําไปใชแลว ยังจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษา
สภาพเหตุการณปจจุบันดวย เพราะจะไดนํามาประกอบรางหลักสตูรใหถูกตอง และเกิดประสิทธิผลดี
ท่ีสุด จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนาํมาใชเปนแนวทางในการศกึษา วิเคราะห สังเคราะห เอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหไดบริบทในดานตางๆที่เก่ียวของกับการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก สถานการณ    สิ่งแวดลอมในระดับโลก สถานการณสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา สถานการณปจจยัที่เกี่ยวของกับหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษา ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐ นโยบายสิง่แวดลอมศึกษา สภาพการจัดหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในปจจุบนั สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาวิจัยเชิงอนาคต  ผลจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหบริบทในดานตางๆดังกลาว ทําใหได
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) 
แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 2) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 3) แนวโนม
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 4) แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นโยบายดานการศึกษาของรัฐ นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 5) แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน   จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่
สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 6) แนวโนมดานการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และปจจัยสนับสนุนอืน่ๆ 
เทคนิคการวจิยัอนาคตที่เหมาะสม สําหรับใชในการศกึษาอนาคตภาพหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาในครั้ง
นี้ ประกอบดวย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การสรางวงลออนาคต การวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวาง
แนวโนมเหตุการณ และการเขียนอนาคตภาพ โดยผูวิจัยนําเทคนิคการวิจัยดังกลาวมาประยุกตใชใน
การสรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) เน่ืองจากการใชเทคนิคการวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่งในการศึกษาอนาคต อาจจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาคนควา และในขณะเดียวกนัก็อาจจะมขีอบกพรอง ผลของการศึกษาอนาคต
จะมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น จากการใชเทคนิคการวิจัยที่หลากหลาย มากกวาจะใชเทคนิคการวิจัยวธิีใดวิธี
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หน่ึง (Technology Futures. 2002 : online) การประยุกตเทคนิคการวิจยัดังกลาวรวมกนัในการศกึษา
อนาคตภาพครั้งน้ี ทําใหไดภาพอนาคตหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ.2547 – 2557) ท่ีมีความสมบูรณ ชัดเจน และมีความเปนไปไดในอนาคต  

จากแนวคิดดังกลาว ผูวจิัยจึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย 
2 ระยะ คือ ระยะที ่ 1 เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับแนวโนมหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที ่1 การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษา ขั้นตอนที ่ 2 การศึกษาความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกบัแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ดวยเทคนิคการวจิัยแบบ EDFR การสรางวงลออนาคต 
การศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ ระยะที ่2 เปนการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นตอนที ่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานใน
ทศวรรษหนา ขั้นตอนที ่ 2 การประเมนิความสอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา และขั้นตอนที่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) ที่มีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต ดังภาพประกอบ 3  

 
 
 
 

 



 

 
 

 

ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป 
พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) 
ในดาน 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
2. คุณลักษณะของผูเรยีน 
3. จุดมุงหมายของหลักสูตร  
4. รูปแบบและโครงสรางของ
หลักสูตร    
5. สาระการเรียนรู  
6. กิจกรรมการเรียนรู  
7. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
8. สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
9. การวัดและประเมินผล  

รางภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 
– 2557)  

ภาพประกอบ  3  กรอบแนวคดิในการวิจัย (Conceptual

เทคนิคผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนม
เหตุการณ 

3. สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

ศึกษาความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดาน     
สิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  ในดาน 
1. แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลก  
2. แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย 
3. แนวโนมการจัดการเรยีนรูสิง่แวดลอม
ศึกษาในประเทศไทย 
4. แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. สภาพการจดัการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษาใน
ประเทศไทย 

5. สถานการณปจจยัที่เกี่ยวของกับหลกัสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. สภาพการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7. สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การวิจยัอนาคต 

ประเมินความสอดคลอง เหมาะสม
ของรางภาพอนาคตหลักสูตรที่
สรางขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิดาน
การพัฒนาหลักสูตร 

เทคนิคการวจิัยแบบ EDFR 
 

เทคนิควงลออนาคต 

สรางวงลออนาคต โดยมีแนวโนมหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาเปนศูนยกลาง  
ประกอบดวย แนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง 
จํานวน 5 ดาน ไดแก  
 1. สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
และในประเทศไทย 
2.การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. การบรหิารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. คุณลักษณะของผูเรียน 

- ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่
เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษา จํานวน  5 ดาน (291 เหตุการณ) 
ที่ผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ ในขั้น EDFR 
และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนม
เหตุการณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน ตาม
กรอบแนวคิดผลการสรางวงลออนาคต   
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 2. สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 อนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
เกี่ยวกบัแนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา เพื่อใหไดฉันทามติ
และโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเนือ่ง ระยะที ่2 การสรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) 
เพื่อใหไดภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ที่มีความ
ชัดเจน เหมาะสม และมีความเปนไปไดในอนาคต ซึ่งในแตละระยะ มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี  
 ระยะที ่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
ดาน สิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ   
  ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในหัวขอ
ท่ีเกี่ยวกบัแนวคิดดานสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย ดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา สถานการณปจจัยที่เกีย่วของกับหลักสตูรสิง่แวดลอม
ศึกษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การจัดหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาขัน้พืน้ฐานและการดําเนินการที่ผานมา 
การบริหารจัดการหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา และแนวทางการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาในอนาคต โดยใช
วิธีการวิจยัอนาคต แลวนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะห กําหนดเปนกรอบสาระพื้นฐาน สําหรับนาํไปใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนตอไป  
  ข้ันตอนที ่2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญดวยเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR  
โดยการสัมภาษณและสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา ในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร 
รูปแบบและโครงสรางของหลกัสูตร สาระการเรยีนรู กจิกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อท่ีสนับสนุน
การเรียนรู และการวัดและประเมินผล และแนวโนมบริบทที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ในดาน
สถานการณสิง่แวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่นําขอสรปุท่ีไดไป
สรางวงลออนาคต 
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  ข้ันตอนที ่ 3 การสรางวงลออนาคต ผูวิจยัสรางกรอบแนวคิดวงลออนาคต โดยกําหนดให
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา เปนแนวโนมศูนยกลาง 
ประกอบดวยแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและ
ในประเทศไทย 2) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 3) การจัดหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การบริหาร
จัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา 5) คุณลักษณะของผูเรียน 
  ข้ันตอนที ่ 4 เปนการนาํแนวโนมเหตุการณท่ีผูเชีย่วชาญมีฉันทามต ิ (จากขั้นตอนที ่ 2) ให
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา พิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกบัโอกาสทีเ่ปนไปไดของ
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง ตามกรอบ
แนวคิดผลการสรางวงลออนาคต โดยใชเทคนิคการวเิคราะหผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณ  
 สรุปการดําเนินการในระยะที่ 1 เปนการศึกษาความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา  
และบคุลากรทีป่ฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกบัแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา การดําเนนิการในระยะนี ้ ทําใหไดฉันทามติและโอกาสที่เปนไปได
ของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา และผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง   
 ระยะที่ 2 การสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน     
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
  ข้ันตอนที ่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) โดยการนําผลการศึกษาจากระยะที ่ 1 มาสังเคราะห 
แลวสรางเปนรางภาพอนาคตหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  
  ข้ันตอนที ่2 การประเมินความสอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา โดยการนํารางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่
สรางขึ้น จากขั้นตอนที ่1 มาใหผูทรงคุณวุฒิดานการพฒันาหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคลอง เหมาะสม
ในดานโครงสราง (Construct validity) และเนื้อหา (Content validity) ของรางภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา แลวนําขอสรปุมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ใหมีความชัดเจน 
ถูกตอง และเปนไปไดในอนาคต   
  ข้ันตอนที ่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) โดยการนําขอสรุปของผูทรงคุณวุฒิ
ดานการพัฒนาหลักสูตร จากขั้นตอนที่ 2 มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข แลวเขียนเปนภาพ
อนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 
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2557) (ฉบับราง)  ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต รายละเอียดขั้นตอนการวจิัยแสดงใน
ภาพประกอบ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพประกอบ 4 ที่แสดงถึงรายละเอยีดขั้นตอนการวจิัยอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) นํามาสรุปเปนขั้นตอนการ
วิจัยเพือ่พัฒนาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตาราง 5  
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ตาราง 5  ขั้นตอนการวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ระยะที่ 1 การศึกษา
ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
เกี่ยวกับแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 
– 2557)   
 
ข้ันตอนที่ 1 
การศึกษา ขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
แนวคิด 
ส่ิ งแวดลอม  และ  
ส่ิงแวดลอมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่ 2  
การศึกษาความ
คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
เกี่ยวกับแนวโนม
หลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

1. เพื่อศึกษารวบรวมเอกสาร
และงานวิจยัทีเ่ก่ียวของในดาน
สถานการณส่ิงแวดลอมใน
ระดับโลก และในประเทศไทย 
สภาพการจัดการเรียนรู  
ส่ิงแวดลอมศึกษา สถานการณ
ปจจัยที่เกี่ยวของกบัหลักสตูร
ส่ิงแวดลอมศึกษา สภาพการ
จัดหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา  สภาพการบรหิารจัดการ
หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา และ
งานวิจัยอนาคต 
2. เพื่อวิเคราะห สังเคราะห 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ
ในดานสถานการณส่ิงแวดลอม
ในระดับโลกและในประเทศไทย 
สภาพการจัดการเรียนรู     
ส่ิงแวดลอมศึกษา สถานการณ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา  สภาพการ
จัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
สภาพการบรหิารจัดการหลักสูตร   
ส่ิงแวดลอมศึกษา และ
งานวิจัยอนาคต 
 
1.เพื่อศึกษาแนวโนมหลักสูตร  
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557) และบริบทที่
เกี่ยวของ ในดาน 
 

- รวบรวม เอกสาร และงานวจิัย
ที่เกีย่วของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  วิเคราะห สังเคราะห เอกสาร 
และงานวจิยัที่เก่ียวของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นําขอมูลจากการวิเคราะห 
สังเคราะห เอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวของจากข้ันตอนที ่1 มาเปน
ขอมูลพื้นฐาน ในการสรางแบบ
สัมภาษณเกีย่วกับแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- หนังสือ วารสาร 
เอกสาร และ
งานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสอื วารสาร 
เอกสาร และ
งานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 22 คน 

- ขอมูลพื้นฐานในดาน
สถานการณส่ิงแวดลอม
ในระดับโลกและในประเทศ
ไทย สภาพการจัดการ
เรียนรู ส่ิงแวดลอมศึกษา   
สถานการณปจจยัที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษา สภาพการจัด
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
สภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา และงานวิจัยอนาคต 
 
- ขอมูลพื้นฐานในดาน
สถานการณปญหา
ส่ิงแวดลอมในระดับโลก และ
ในประเทศไทย สภาพการ
จัดการเรียนรู ส่ิงแวดลอม
ศึกษา สถานการณปจจยัที่
เกี่ยวของกับหลกัสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา สภาพ
ปญหาหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา สภาพ
ปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษา และเทคนิคการ
วิจัยอนาคต 
 
- ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญเก่ียวกับ 
- แนวโนมสถานการณ
ส่ิงแวดลอมในระดับโลก  
- แนวโนมสถานการณ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
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ตาราง 5 (ตอ)  
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ข้ันตอนที่ 2 (ตอ)  
 

- สถานการณส่ิงแวดลอมใน
ระดับโลก และในประเทศไทย 
- ปจจัยที่เกีย่วของกับหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
นโยบายดานการศึกษา และ 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา  
-สภาพการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอม
ศึกษาในประเทศไทย  
- แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ในดาน ปรัชญาของ
หลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน 
จุดมุงหมายของหลกัสูตร รูปแบบ
และโครงสรางหลักสูตร สาระการ
เรียนรู กิจกรรม   การเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ส่ือที่
สนับสนุนเรียนรู และการวัด
และประเมินผล 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน 
บุคลากร งบประมาณ ส่ือที่
สนับสนุนการเรยีนรู และปจจัย
สนับสนุนอื่นๆ  
 

-  สัมภาษณ และสอบถาม  
ผูเช่ียวชาญโดยใชเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR 

 
 
 

- แนวโนมปจจัยที่เกีย่วของ
กับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในดาน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นโยบาย
ดานการศึกษา  นโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 -  แนวโนมการจัดการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมศกึษาในประเทศ
ไทย  
- แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ในดาน ปรัชญาของ
หลักสูตร คุณลักษณะของ
ผูเรียน จุดมุงหมายของ
หลักสูตร รูปแบบและโครงสราง
หลักสูตร สาระการเรยีนรู  
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม
พฒันาผูเรียน ส่ือที่สนับสนุน
เรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล  
-  แนวโนมการบริหารจัดการ
หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา 
ในดานบุคลากร งบประมาณ 
ส่ือที่สนับสนุนการเรยีนรู 
และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ 

ข้ันตอนที่ 3  
การสรางวงลออนาคต 
 
 

เพื่อสรางวงลออนาคต แนวโนม
เหตุการณสืบเน่ืองของหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศกึษาระดับ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

- นําแนวโนมเหตุการณที่
ผูเช่ียวชาญ มีฉันทามต ิ จาก
ข้ันตอนที่ 2 มาวิเคราะหเน้ือหา 
จําแนก จัดเปนกลุมแนวโนม
เหตุการณสืบเนื่องจํานวน 5 
ดาน สังเคราะหรวมกับแนวคิด 
ทฤษฎี ดานสิ่งแวดลอมและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
- เ ขียนวงลออนาคตแสดง
เหตุการณสืบเนื่องของแนวโนม
หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- แนวโนม
เหตุการณที่
ผูเชี่ยวชาญมี
ฉันทามติ 

- วงลออนาคตแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา ที่
แสดงแนวโนมสืบเน่ืองใน
ดาน 
1.ระบบนิเวศ ทรพัยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เส่ือมโทรมลงทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ข้ันตอนที่ 3 (ตอ) 
 

 
 

 
 

 2. การจัดการเรียนรู  
ส่ิงแวดลอมศึกษา มีการ 
เชื่อมโยงกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
3. หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการบูรณาการ
สาระและกระบวนการ
อนุรักษพัฒนาทรพัยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และพลังงาน เขาไปใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดการหลักสูตร    
ส่ิงแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น 
5. ผูเรียนมีความรู ความ
ตระหนัก เจตคติ ทักษะ 
และมีสวนรวมในการ 
ปองกัน แกปญหา ทรพัยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และพลังงานอยางยั่งยืน 

ข้ันตอนที่ 4 
การศกึษาความคิดเห็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
เกี่ยวกับโอกาสที่เปนไป
ได ของแนวโนมหลักสูตร   
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผลปฏิสัมพันธ 
ระหวางแนวโนม
เหตุการณสืบเนื่อง  

 
1.เพื่อศกึษาโอกาสทีเ่ปนไปได 
ของแนวโนมหลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษาระดับการศกึษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
และบริบทที่เกี่ยวของในดาน 
- สถานการณส่ิงแวดลอมใน
ระดับโลก และในประเทศไทย 
- ปจจัยที่เกีย่วของกับหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
นโยบายดานการศกึษาของรัฐ 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

 
1. นําแนวโนมเหตุการณที่
ผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติมา 
สรางเปนแบบสอบถามเกีย่วกับ
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา   
2. สอบถามบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เกี่ยวกับแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

 
- บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
จากทั่วทุก
ภูมิภาคของ
ประเทศ 

 
- ความคิดเห็นของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เกี่ยวกับ 
- แนวโนมสถานการณ
สิ่งแวดลอมในระดับโลก 
และในประเทศไทย 
- แนวโนมปจจัยที่เก่ียวของ
กับหลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษา ในดาน สังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง  
วัฒนธรรม   วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นโยบายดาน
การศึกษาของรัฐ  และนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ข้ันตอนที่ 4 (ตอ) 
 

-สภาพการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอม
ศึกษาในประเทศไทย  
- แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ในดาน ปรัชญาของ
หลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน 
จุดมุงหมายของหลกัสูตร รูปแบบ
และโครงสรางหลักสูตร สาระการ
เรียนรู กิจกรรม   การเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ส่ือที่
สนับสนุนเรียนรู และการวัด
และประเมินผล 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน 
บุคลากร งบประมาณ ส่ือที่
สนับสนุนการเรียนรู และ
ปจจัยสนับสนุนอื่นๆ 
 
 
 
2. เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณ
สืบเน่ืองของหลักสูตร     
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นํากรอบแนวคิดผลการสราง
วงลออนาคตที่สรางขึ้นจาก
ข้ันตอนที่ 3 มาสรางเปน
แบบสอบถามความเปนไปได
ของการเกิดผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณ
สืบเนื่องของแนวโนมหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้น   พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
จากทั่วทุก
ภูมิภาคของ
ประเทศ 

-  แนวโนมการจัดการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมศึกษาในประเทศไทย  
-  แนวโนมการบรหิาร
จัดการหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน
บุคลากร งบประมาณ ส่ือที่
สนับสนุนการเรยีนรู และ
ปจจัยสนับ สนุนอ่ืนๆ 
- แนวโนมหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน 
ปรัชญาของหลักสูตร 
คุณลักษณะของผูเรียน 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
รูปแบบและโครงสรางของ
หลักสูตร สาระการเรียนรู  
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ส่ือที่
สนับสนุนเรียนรู และ
การวัดและประเมินผล 
- ผลปฏิสัมพันธระหวาง
แนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง
ของแนวโนมหลกัสูตร     
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในดาน 
1.ระบบนิเวศ ทรพัยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เส่ือมโทรมลงทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ 
2. การจัดการเรียนรู  
ส่ิงแวดลอมศึกษา มีการ 
เชื่อมโยงกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
3. หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการบูรณาการ
สาระและกระบวนการ
อนุรักษพัฒนาทรพัยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และพลังงาน เขาไปใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  
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ตาราง 5 (ตอ)  
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ข้ันตอนที่ 4 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดการหลักสูตร    
ส่ิงแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษามากข้ึน 
5. ผูเรียนมีความรู ความ
ตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ 
และมีสวนรวมในการ 
ปองกัน แกปญหา ทรพัยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และพลังงานอยางยั่งยืน 
 

ระยะที่ 2  
การสรางภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศกึษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป 
พ.ศ 2547 – 2557) 
(ฉบับราง)  
 
ข้ันตอนที่ 1  
การสรางรางภาพ
อนาคตหลักสูตร     
ส่ิงแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานในทศวรรษ
หนา 
 

 
เพื่อสรางรางภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา  

 
นําผลการศึกษาจากระยะที่ 1 มา
สังเคราะหเขียนเปนรางภาพ
อนาคตหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา 

 
ผลการวิเคราะห 
แนวโนมหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา
ที่ผูเชี่ยวชาญมี
ฉันทามติและตาม
ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
วงลออนาคต และ
ผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนม
เหตุการณสืบเนื่อง 
จํานวน 5 ดาน  

 
รางภาพอนาคตหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา  

ข้ันตอนที่ 2  
การประเมินความ
สอดคลองเหมาะสม
ของรางภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษ
หนา 

 
- เพื่อประเมินความสอดคลอง 
เหมาะสม ในดานโครงสรางและ 
เน้ือหา ของรางภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่
สรางขึ้นจากขั้นตอนที่ 1  

 
- นํารางภาพอนาคตหลักสูตร  
ส่ิงแวดลอมศึกษาที่สรางขึ้น 
จากข้ันตอนที่ 1 มาให
ผูทรงคุณวฒุิดานการพฒันา
หลกัสูตร ประเมินความสอดคลอง 
เหมาะสมในดานโครงสราง และ
เน้ือหาของรางภาพอนาคตหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา  

 
- ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการพัฒนา
หลักสูตร 
 
 

 
- ขอเสนอแนะดานความ
สอดคลอง เหมาะสมใน
ดานโครงสรางและเนื้อหา
ของรางภาพอนาคต
หลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 
ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่คาดวาจะได 

ข้ันตอนที่ 3  
การเขียนภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศกึษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557)  (ฉบับ
ราง) 

 
-เพื่อเขียนภาพอนาคต 
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับ
ราง)  
 

 
- นําขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา
หลักสูตร มาใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุง แกไขรางภาพ
อนาคตหลักสูตร ส่ิงแวดลอม
ศึกษาที่สรางขึ้นจากข้ันตอน
ที่ 1  
- เขียนภาพอนาคตหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 
2557) (ฉบับราง)  
 

 
-ขอเสนอแนะของ   
ผูทรงคุณวฒุิดาน
การพัฒนา
หลักสูตร 

 
- ภาพอนาคตหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับ
ราง) ที่มีความชัดเจน 
เหมาะสม และเปนไปได
ในอนาคต 

 
รายละเอียดขั้นตอนการวิจยั อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ทศวรรษหนา มีดังตอไปนี้ 
 
ระยะที ่ 1 การศึกษาความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา และบคุลากรทีป่ฏิบตังิาน
ดานสิง่แวดลอมศึกษา เกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)   
 การวิจัยในระยะนี้ มีวัตถุประสงค เพือ่ศกึษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
และบคุลากรทีป่ฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกบัแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  โดยมีการดําเนินการแบงเปน 4 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน     
สิ่งแวดลอมศึกษา เก่ียวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ขั้นตอนที ่ 3 การสรางวงลออนาคต ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เก่ียวกับโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง การดําเนินการในแตละขั้นตอน มี
รายละเอียดดังนี้   
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 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในหัวขอท่ีเกีย่วกบั
แนวคิดดานสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา สถานการณปจจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน สภาพการจัดหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาขั้นพืน้ฐานและการดําเนนิการที่ผานมา สภาพ
การบริหารจัดการหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา และแนวทางการศึกษาสิ่งแวดลอมศกึษาในอนาคต โดยใช
วิธีการวจิัยอนาคต แลวนาํขอมูลท่ีไดมาสังเคราะห เปนกรอบสาระพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม และ
สิ่งแวดลอมศกึษา จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 2) สถานการณสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย 3) สภาพการจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 4) สถานการณปจจัยที่
เกี่ยวของกบัหลักสูตรสิ่งแวดลอม 5) สภาพการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 6) สภาพการบริหารจัดการ
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา เพือ่นําไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในขั้นตอน
ตอไป  
 ผูวจิัยใชระยะเวลาในการศึกษาวเิคราะห สังเคราะห เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ ระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2545  - ตุลาคม 2545 รวมจํานวน 3 เดือน เน่ืองจากในปจจุบัน ยังไมมีหนวยงานใด 
ทําหนาทีเ่ปนแหลงเอกสารดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางแทจริง เอกสารดังกลาวยังมีอยูอยางกระจัดกระจาย
ตามหนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนวยงานภาคเอกชน เชน มูลนิธิ สมาคม ขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกร
ตางประเทศ เชน UNESCO หองสมุดของสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักกองทุนสนบัสนนุการวจิัย 
และหอสมุดแหงชาต ิเปนตน  
 
 ข้ันตอนที ่ 2 การศึกษาความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา เกี่ยวกับ
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา   
 การวิจยัขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค เพือ่ศึกษาความคดิเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เกี่ยวกับ 1) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก ในดานระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดลอมอื่น  ๆ 2) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ในดานระบบนเิวศ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 3) แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ในดาน
ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพฒันาผูเรียน สื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล 4) แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 5) แนวโนมปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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นโยบายดานการศึกษาของรัฐ และนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 6) แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา ในดานบุคลากร งบประมาณ สื่อที่สนบัสนุนการเรียนรู และปจจยัสนับสนนุอืน่ๆ 
รายละเอียดแสดงดังตอไปน้ี   
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก กลุมผูเชีย่วชาญ ประกอบดวย บุคคลที่มีความรอบรู ความชาํนาญ และมี
ประสบการณในดานการพฒันาหลักสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย บคุคลที่มีความรอบรู ความชาํนาญ และมี
ประสบการณในดานการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานจํานวน 22 
คน (รายชือ่แสดงในภาคผนวก ก.) ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด ดังนี้ 
  1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  2.  มีประสบการณในการพฒันาหลักสตูร และการสอนสิง่แวดลอมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป  
  3. เปนนักการศึกษา หรือนักพัฒนาหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป  
  4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย  
   
 2. การสรางเคร่ืองมอืที่ใชในการวิจยั       
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนม
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังตอไปน้ี     
  2.1 แบบสมัภาษณเกีย่วกับแนวโนมหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัที่ 1)  
   1. ผูวิจัยนําขอมูลพื้นฐาน ที่ไดจากการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนกรอบ
สาระพืน้ฐาน สรางเปนแบบสัมภาษณปลายเปด (Open ended form) แบบกึ่งมีโครงสราง (Semi – Structured) 
ครอบคลุมแนวโนมเหตุการณ จํานวน 6 ดาน ไดแก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก ในดาน 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย ในดานระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ แนวโนมการจัดการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ในดาน 
สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง วฒันธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีนโยบายดานการศกึษาของรฐั นโยบายดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานปรัชญาของ
หลักสตูร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสตูร สาระการเรียนรู 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแนวโนมการบริหารจัดการ
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา ในดานบคุลากร งบประมาณ สื่อท่ีสนบัสนนุการเรียนรู และปจจัยสนบัสนุนอื่นๆ   
   2. นําแบบสมัภาษณท่ีผูวจิัยสรางขึ้น ไปใหผูทรงคณุวฒุิดานการพฒันาหลักสตูรและ
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 4 คน (รายชือ่แสดงในภาคผนวก ก.) ซ่ึงเลือกมาแบบเจาะจง 
ตรวจสอบความถูกตองของภาษา และเนื้อหา (Content Validity)  
   3. ปรับปรุงและแกไขเครื่องมือตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุ ิ 
  2.2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโนมหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัที่ 2) 
   1. ผูวจิยันําคาํตอบในแบบสัมภาษณฉบบัที ่ 1 มาวเิคราะหเนือ้หา จําแนก จัดเปนกลุม
แนวโนมเหตุการณ จํานวน 6 ดาน สรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับที ่ 2) แบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 5 ชวงคะแนน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญใหคาน้ําหนักความเปนไปไดของ
แนวโนมเหตุการณในแตละขอ ตามเกณฑตอไปนี ้ 
 

      5  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดมากที่สุด  
     4  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดมาก 
     3  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดปานกลาง 
     2  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดนอย 
     1  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดนอยท่ีสดุ  
 

   2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณแลว ไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธตรวจสอบความถูกตองของภาษา และเนื้อหา (Content Validity)  
   3. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ 
จากนั้นนําไปสอบถามผูเช่ียวชาญเพือ่หาฉนัทามต ิ(Consensus) ของทั้งกลุม  
  2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัที ่3) 

  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับท่ี 3) โดยใชขอความเดิม จาก
แบบสอบถามฉบับที ่2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญใหคาน้ําหนักความ
เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณในแตละขอ ตามเกณฑตอไปนี ้ 
     5  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดมากที่สุด  
    4  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดมาก 
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    3  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดปานกลาง 
    2  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดนอย 
    1  หมายถึง   เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดนอยท่ีสดุ  
พรอมระบุตําแหนงคามัธยฐาน ชวงพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงการตอบของผูเชีย่วชาญแตละคน 
เพือ่ใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดเปรียบเทียบคําตอบในรอบที่ผานมา กับความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญ 
โดยเพิม่ชองการใหเหตุผลในกรณีทีผู่เชีย่วชาญ ตองการยืนยนัคําตอบเดิมในรอบทีผ่านมา   

 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 ผูวจิัยเกบ็รวบรวมขอมูล จํานวน 3 รอบ ระหวางเดอืนกรกฎาคม 2546 – มีนาคม 2547 รวม
จํานวน 8 เดือน รายละเอียดมีดังตอไปน้ี   

  3.1 ในรอบที ่ 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา ผูวจิัยไดรวมกับคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานพินธ คัดเลอืกกลุมผูเชีย่วชาญ ตามเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นผูวิจยัไดติดตอผูเชีย่วชาญ 
จํานวน 22 คน ดวยตนเองเพือ่ขอความรวมมือในการศึกษาวจิยั โดยแจงรายละเอียด ขั้นตอน และ
วัตถุประสงคของการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญทราบ จากนั้นขอนัดวัน เวลา ผูเช่ียวชาญเพื่อสัมภาษณ เม่ือ
ไดกําหนดนัดหมายแลว เขาพบผูเชี่ยวชาญเพือ่สัมภาษณตามประเด็นคําถามที่เตรยีมไว ตามแบบ
สัมภาษณฉบบัท่ี 1 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในรอบที ่ 1 ใชแบบสัมภาษณปลายเปด แบบกึ่งมีโครงสราง 
โดยมีการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) การสัมภาษณในแตละหัวขอ เพือ่ให 
ผูเชีย่วชาญไดแกไขปรับปรุงจนเปนท่ีพอใจ พรอมท้ังจดบันทึกขอมูล และบันทึกเทปตลอดการสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีเพศชายและเพศหญิงจํานวนเทากัน คือ 11 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 
13 คน (รอยละ 59.09) รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 9 คน (รอยละ 40.90) สวนใหญเปนอาจารย
ผูสอนของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 คน (รอยละ 36.36) รองลงมา คือ ศึกษานิเทศก จํานวน 6 คน 
(รอยละ 27.27) เปนกลุมท่ีมีประสบการณการศกึษาวจิัยดานสิ่งแวดลอมศกึษา จาํนวน 8 คน (รอยละ 
36.36) รองลงมา เปนกลุมท่ีมีประสบการณดานการพฒันาหลกัสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
จํานวน 6 คน (รอยละ 27.27) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค.) 
  3.2 ในรอบที่ 2 ผูวิจัยไดติดตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน เพื่อขอความรวมมือจาก    
ผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2 และขอนัดวัน เวลา ที่ผูเชี่ยวชาญสะดวก เม่ือไดกําหนด
นัดหมายแลว ผูวิจยัเขาพบผูเชี่ยวชาญเพือ่นําแบบสอบถามไปใหดวยตนเอง พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด
การตอบแบบสอบถาม และกําหนดวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามกลับคืน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญสง
แบบสอบถามกลับคืนใหผูวจิัยทางไปรษณีย ผูเชี่ยวชาญบางคนใหผูวจิัยไปรับแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง มีผูเชี่ยวชาญจํานวน 1 คน ในกลุมที่ไมตอบแบบสอบถามกลับคืนมาภายในเวลาที่กําหนด ผูวิจยั
จึงไดพิจารณาตัดออก เนื่องจากมีขอจํากดัเรื่องเวลา  
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  3.3 ในรอบที ่ 3 ผูวจิัยไดติดตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน เพือ่ขอความรวมมือจาก
ผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ฉบบัท่ี 3 และขอนัดวัน เวลา ที่ผูเชีย่วชาญสะดวก เม่ือไดกําหนดนัด
หมายแลว เขาพบผูเชีย่วชาญเพือ่นําแบบสอบถามไปใหดวยตนเอง พรอมทั้งชีแ้จงรายละเอียดการตอบ
แบบสอบถาม และกําหนดวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามกลับคืน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญสง
แบบสอบถามกลบัคืนใหผูวจิัยทางไปรษณีย ผูเชี่ยวชาญบางคนใหผูวิจัยไปรับแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง มีผูเชี่ยวชาญอีก 4 คน ที่ไมตอบแบบสอบถามกลับคืนมาภายในเวลาที่กําหนด ผูวจิัยจึงได
พิจารณาตัดออก เนื่องจากมีขอจํากดัเร่ืองเวลา คงเหลอืผูเชี่ยวชาญที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 17 คน  
 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การวิเคราะหขอมูลในรอบที ่ 1 ผูวจิยันําผลการสมัภาษณเกี่ยวกับแนวโนมเหตุการณ
จํานวน 6 ดาน  ไดแก 1) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก ในดานระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  
พลังงาน และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 2) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ในดานระบบนิเวศ
ทรพัยากรธรรมชาต ิพลังงาน และสิ่งแวดลอมอืน่ๆ  3) แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ในดานปรชัญา
ของหลกัสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
4) แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 5) แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา ในดานสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐ และนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 6) แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษา ในดานบุคลากร งบประมาณ สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ มาวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) จําแนกแนวโนมเหตุการณแตละดาน สังเคราะหรวบรวมจัดเปนกลุมแนวโนม
เหตกุารณท่ีใกลเคยีงกนัไวในขอความเดียวกัน โดยคงความหมายเดิมของผูเชีย่วชาญไว ไดแนวโนม
เหตกุารณท้ังสิ้น จํานวน 366 เหตุการณ  

  4.2 การวิเคราะหขอมูลในรอบที ่ 2 ผูวจิัยนาํคาคะแนนของแนวโนมเหตกุารณจํานวน 6 ดาน  
ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับที ่ 2 มาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) คาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range) และคารอยละของอนาคตภาพทีพ่ึงประสงค และไมพึงประสงคของแนวโนม
เหตุการณแตละขอ 

  4.3 การวเิคราะหขอมูลในรอบที ่3 ผูวิจยันําคาคะแนนของแนวโนมเหตุการณจํานวน 6 ดาน  
ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับที่ 3 มาวิเคราะหหาคามัธยฐาน ฐานนิยม คาความแตกตาง
ระหวางมัธยฐานและฐานนิยม คาพิสัยระหวาง ควอไทล และคารอยละของอนาคตภาพที่พึงประสงคและ
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ไมพึงประสงคของแนวโนมเหตุการณแตละขอ ไดแนวโนมเหตุการณที่ผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ จาํนวน 291 
เหตุการณ โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 

   1. คามัธยฐาน (Median) คํานวณไดจากสูตร ดังน้ี 
 

    Md =  LMd + 
Mdf

ICFN ))(2/(  

   โดยท่ี  L     คือ   คาขอบเขตจํากัดลางของชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู 
         N     คือ   จํานวนขอมูลทั้งหมด 
           CF  คือ   ความถี่สะสมของช้ันกอนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู  

         FMd   คือ   ความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู 
     I      คือ   ชวงกวางของช้ัน 
 
   เกณฑการแปลความหมาย มีดังนี้  
 

 คามัธยฐานอยูในชวง 4.50 ขึ้นไป หมายความวา เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดมากที่สุด                           
 คามัธยฐานอยูในชวง 3.50 – 4.49 หมายความวา เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดมาก 

       คามัธยฐานอยูในชวง 2.50 –  3.49    หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปไดปานกลาง 
   คามัธยฐานอยูในชวง 1.50 –  2.49     หมายความวา เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดนอย 

       คามัธยฐานต่ํากวา 1.50                         หมายความวา เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดนอยท่ีสุด  
 
   2. คาฐานนิยม (Mode)  

   คาฐานนิยมของแตละแนวโนมเหตุการณ ผูวิจัยคํานวณคาความถี่ของระดับคะแนนจาก 
1 ถึง 5 สําหรับแตละแนวโนมเหตุการณ ระดับคะแนนใดที่มีความถี่สูงสุด ถือเปนคาฐานนิยมของแนวโนม
เหตุการณน้ัน ในกรณีท่ีมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเทากัน และระดับคะแนนนั้นอยูติดกัน จะถือเอา
คากลางระหวางคะแนนทั้งสอง เปนฐานนิยมของแตละแนวโนมเหตกุารณน้ัน สวนกรณีท่ีมีความถี่สูงสุด
ของระดบัคะแนนเทากัน แตละระดับคะแนนไมไดอยูติดกัน จะถอืวาระดับคะแนนทั้งสองนั้นเปนฐานนิยม
ของแนวโนมเหตุการณนั้น  

 

   คาฐานนิยม (Mode) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้  
 

      Mo     =    L + i
dd

d
+ 21

1  
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   โดยท่ี  L    คือ   ขีดจํากัดลางของชั้นท่ีคาฐานนิยมตกอยู 
              d1    คือ   ผลตางระหวางความถี่ของชั้นที่มีคาฐานนิยมกับความถี่ของช้ัน 
             ท่ีมีคะแนนต่ํากวาซ่ึงติดกับช้ันที่มีคาฐานนิยมอยู 
      d2    คือ   ผลตางระหวางความถี่ของชั้นที่มีคาฐานนิยมกับความถี่ของช้ัน 
             ท่ีมีคะแนนสูงกวาซึ่งติดกับชั้นท่ีมีคาฐานนิยมอยู 
      i     คือ   คาอัตรภาคชั้น 
   3. พิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 
   ผูวจิัยคํานวณหาคาพิสัยระหวางควอไทล โดยการคํานวณหาคาความแตกตางระหวาง 
ควอไทลที ่3 กับควอไทลท่ี 1 ถาพิสัยระหวางควอไทลของแนวโนมเหตุการณมีคาไมเกิน 1.50 และคา
ความแตกตางระหวางฐานนิยมกับมัธยฐานไมเกิน 1.00 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญที่มี
ตอแนวโนมเหตุการณนั้นสอดคลองกัน แตถาผลคํานวณคาพิสยัระหวางควอไทลมีคาไมเกิน 1.50 แต
คาความแตกตางระหวางฐานนิยมกับมัธยฐานเกิน 1.00 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มี
ตอแนวโนมเหตุการณนั้นไมสอดคลองกัน (จุมพล พลูภทัรชีวิน. 2529 : 24) 
 

   พิสัยระหวางควอไทล คํานวณไดจากสตูร ดังน้ี 
 

     IR    =    Q3 – Q1 
 

     Q1    =    LQ1 + 
f Q

ICFN

1

))(4/(  

 

     Q3    =    LQ3 + 
f Q

ICFN

3

))(4/3(    

      

   โดยที่ Q1, Q3  คือ   คาควอไทลในตําแหนงที่ 1 และ 3 ตามลําดับ 
       L    คือ   คาขอบเขตจํากัดลางของชั้นท่ีมีควอไทลอยู 
     N   คือ   จํานวนขอมูลทั้งหมด 
     CF  คือ   ความถี่สะสมของช้ันกอนชั้นท่ีมีควอไทลอยู 
       fQ   คือ   ความถี่ของชั้นที่มีควอไทลอยู 
 

 ข้ันตอนที่ 3 การสรางวงลออนาคต  (Futures Wheel)  
 การวิจัยในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวคิดวงลออนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางวงลออนาคต ดังนี้  
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 ผูวจิัยสรางลออนาคต โดยกําหนดใหแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา เปนแนวโนมศูนยกลาง ประกอบดวยแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน 
ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย 2) การจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศกึษา 3) 
การจัดหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา และ 5) คุณลักษณะของ
ผูเรียน รายละเอียดแสดงในภาพประกอบ 5  
 การสรางวงลออนาคต 
 ผูวจิัยนําแนวโนมเหตุการณที่ผูเชี่ยวชาญมฉีันทามต ิ จากขั้นตอน EDFR จํานวน 6 ดาน ไดแก 
แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย แนวโนมการ
จัดการเรียนรู   สิ่งแวดลอมศึกษา แนวโนมปจจยัทีเ่กี่ยวของกบัหลักสูตรสิ่งแวดลอม แนวโนมหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มาวิเคราะห
เนื้อหา จําแนกและจัดเปนกลุมแนวโนมเหตกุารณในแตละดาน แลวนํามาสังเคราะหรวมกับ แนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษา สรุปเปน
แนวโนมเหตุการณสําคัญ (Key events) ในดาน 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย 2) 
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา   3) การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา 5) คุณลักษณะของผูเรียน  ดังคํากลาวของ สโตรเวอร และกอรดอน (Stover and Gordon. 
1978 : 306) ท่ีวา ชุดของเหตุการณ รวบรวมขึ้นจากการคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ศึกษา ชุดของเหตุการณปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยการรวบรวมเหตกุารณที่มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ และขจัดเหตุการณที่ไมเกี่ยวของออกไป แลวเรยีบเรียงถอยคําใหสละสลวย
เพื่อใหผูอื่นเขาใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 วงลออนาคตแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 

           (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 

สถานการณสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลก และในประเทศไทย 

การจัดการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมศึกษา 

คุณลักษณะของ
ผเรียน

การจัดหลักสูตร 
สิ่งแวดลอมศึกษา 

แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา 
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 ข้ันตอนที ่ 4 การศึกษาความคิดเหน็บุคลากรที่ปฏิบตัิงานดานส่ิงแวดลอมศึกษา
เกี่ยวกับแนวโนมหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผลปฏิสัมพนัธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง   
 การวิจยัในขั้นตอนนี ้ มีวัตถปุระสงคเพือ่ศึกษาความคดิเห็นบคุลากรที่ปฏบิัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา  
เกี่ยวกบัโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณท่ีผูเชีย่วชาญมีฉันทามติ จํานวน 6 ดาน ไดแก แนวโนม
สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย แนวโนมการจัดการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา แนวโนมปจจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอม แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แนวโนมการบริหารจัดการหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา และผลปฏิสัมพนัธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการสรางวงลออนาคต 
รายละเอยีดแสดงดังตอไปนี้   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและ   
สิ่งแวดลอม และกระทรวงพลังงาน เจาหนาที่ของมูลนิธิ สมาคม และองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ   
 กลุมตวัอยาง ไดแก บุคลากรที่ปฏบัิติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 339 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 34 คน 
ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 173 คน ศึกษานิเทศกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
114 คน เจาหนาที่ท่ีปฏบัิติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สังกัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงพลังงาน จํานวน 2 คน เจาหนาที่ของมูลนิธิ สมาคม และองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 16 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑที่ผูวิจยักําหนด ดังตอไปน้ี  
  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตัง้แตระดับปรญิญาตรีขึน้ไป 
   2. มีประสบการณในการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ไมนอยกวา 1 ป  
   3. เปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 1 ป  
   4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
  1.2 ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตัง้แตระดับปรญิญาตรีขึน้ไป 
   2. มีประสบการณในการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาไมนอยกวา 1 ป  
   3. เปนครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 1 ป  
   4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
  1.3 ศึกษานิเทศกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2.  มีประสบการณในการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ไมนอยกวา 1 ป  
   3. เปนศึกษานิเทศกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 1 ป  
   4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย  
  1.4 เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงพลังงาน 
   1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2. มีประสบการณในการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ไมนอยกวา 1 ป 

    3. เปนเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป  
   4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย  
  1.5 เจาหนาทีข่องมูลนธิ ิสมาคม และองคกรพฒันาเอกชนที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา  
   1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2. มีประสบการณในการพฒันาหลกัสตูร และการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ไมนอยกวา 1 ป 

    3. เปนเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป  
   4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย  
    

 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  สรางขึ้นโดย
ผูวิจัย มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังตอไปนี้   
  2.1 แบบสอบถามเกีย่วกบัโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัที ่ 1) และ
แบบสอบถามความเปนไปไดของการเกิดปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง (ฉบับ
ท่ี 2) 
   1. ผูวจิยันําแนวโนมเหตุการณที่กลุมผูเชีย่วชาญมีฉันทามต ิในขัน้ตอนที่ 2 จาํนวน 6 ดาน 
(291 เหตุการณ) มาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับที ่1) แบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ชวงคะแนน โดยกําหนดการประมาณคาความเปนไปได จากนอยท่ีสดุถึงมากที่สุด เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 
ตามเกณฑของเทคนิคเดลฟาย 
    2. ผูวจิัยนําผลการสรางวงลออนาคต ในขั้นตอนที ่ 3 มาสรางเปนแบบสอบถามความ
เปนไปไดของการเกิดปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง ของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับท่ี 2) แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน โดยกําหนดการประมาณคาความเปนไปไดขัน้ตนของเหตุการณ และความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นของอีกเหตุการณหนึ่งแบบมีเงือ่นไข จากนอยที่สดุถึงมากที่สุด เปน 20 ,40, 60, 80 
และ 100 และใหคาความเปนไปได เทากบั 1  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวจิัยรวมกับคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ คัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามเกณฑที่ผูวจิยักําหนด จากนัน้สงแบบสอบถามพรอมหนังสอืจากบัณฑติ
วิทยาลัย เพือ่ขอความรวมมือบุคลากรทีป่ฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 385 คน ตอบ
แบบสอบถาม โดยแจงรายละเอียด ขั้นตอน วัตถุประสงคของการวิจัย และกําหนดวันเวลาในการขอรับ
แบบสอบถามกลับคืน ใหบุคลากรที่ปฏบัิตงิานดานสิ่งแวดลอมศึกษาทราบ ผูวจิัยเกบ็รวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนเมษายน 2547 – กรกฎาคม 2547 รวมจํานวน 3 เดือน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน
ท้ังสิ้น 339 ฉบบั ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน (รอยละ 52.80) สวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 186 คน (รอยละ 54.86) รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 140 คน 
(รอยละ 41.30) สวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 173 คน (รอยละ 51.03) รองลงมาคือศึกษานิเทศก จํานวน 
114 คน (รอยละ 33.62) มีภูมิลําเนากระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน นั่น
คือ มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จํานวน 75 คน (รอยละ 22.18) ภาคเหนือ จํานวน 73 คน  
(รอยละ 21.58) กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก จํานวน 72 คน (รอยละ 21.20)  ภาคใต จํานวน 
62 คน (รอยละ 18.27) และภาคกลาง จํานวน 57 คน (รอยละ 16.80) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 
ค.)  
 

 4. การวิเคราะหขอมูล  
  4.1 การวิเคราะหขอมูลโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ผูวิจยันําคาคะแนนโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณ จํานวน 6 
ดาน ที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม (ฉบับที ่ 1) ของกลุมบุคลากรทีป่ฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา มา
วิเคราะหหาคามัธยฐาน และคาพิสยัระหวางควอไทล   

  4.2 ผูวจิัยนําคะแนนความเปนไปไดขั้นตน และคะแนนความเปนไปไดที่จะเกิดขึน้ของอีก
เหตุการณหนึ่งแบบมีเงื่อนไข จากการตอบแบบสอบถาม (ฉบับที ่2) มาคํานวณหาคา “ความเปนไปไดขั้นตน” 
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(Initial Probability) คาแตมตอ (Odds) และ “คาอัตราสวนแตมตอ” (Occurrence Odds Ratios) ซึ่งเปน
การวิเคราะหตารางเมตริกซ โดยใชสูตรการคาํนวณ ดังนี้ 

 

  1. คาความเปนไปไดขั้นตน  = คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากความคิดเห็น 
         ของบคุลากรที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอม

ศึกษา 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          

     เกณฑการแปลผลคาความเปนไปไดขั้นตน (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 9) 
   0.67 – 1.00           หมายความวา  คาความเปนไดขั้นตนอยูในระดับมาก 
   0.34 – 0.66          หมายความวา    คาความเปนไปไดขั้นตนอยูในระดบัปานกลาง 
   0.00 – 0.33         หมายความวา คาความเปนไปไดขั้นตนอยูในระดับนอย 

  2. คาแตมตอขั้นตน       =   )(1
)(
ip

ip   
                      (Initial Odds)      
    
    เม่ือ     p(i)   =   ความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณสืบเนื่อง i 
           1 – p(i)     =   ความเปนไปไดที่จะไมเกิดเหตุการณสืบเนื่อง i
  
 
  3. คาแตมตอใหม   =  )(1

)/(
ip
jip   

                      (New Odds) 
    เม่ือ   p(i/j)  =   ความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณสืบเนื่อง i  
         เม่ือเกิดเหตุการณสืบเนื่อง j แลว 
          1 – p(i/j)       =  ความเปนไปไดที่จะไมเกิดเหตุการณสืบเน่ือง i  
         เม่ือเกิดเหตุการณสืบเนื่อง j แลว  
 

  4. คาอัตราสวนแตมตอ     =  sInitialOdd
NewOdds  

   
  การแปลความหมาย ถาเหตุการณสืบเนือ่งคูใด มีคาอัตราสวนแตมตอเกิน 1 แสดงวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาเหตุการณสืบเน่ือง
ขอ i มีความเปนไปไดในอนาคตอยางแนนอน เม่ือเกิดเหตุการณสืบเนื่องขอ j แลว หรือเหตุการณ
สืบเนื่องขอ j เปนสาเหตุนํามาสูเหตุการณสืบเนื่องขอ i  
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ระยะที่ 2 การสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 การวิจยัในระยะนี ้ มีวัตถปุระสงคเพือ่สรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) แบงออกเปน 3 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที ่1 การสรางรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความสอดคลอง 
เหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ขั้นตอนที ่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) 
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 ผูวจิัยนําผลการศึกษาจากระยะที ่ 1 ไดแก ผลการวเิคราะหแนวโนมเหตุการณที่ผูเชี่ยวชาญมี
ฉันทามติในขั้นตอน EDFR ผลการสรางวงลออนาคต ผลการวิเคราะหโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตร  
สิ่งแวดลอมศึกษา และผลการวเิคราะหปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนือ่ง มาสังเคราะห
รวมกัน สรางเปนรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในดานปรัชญาของหลักสตูร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของ
หลักสตูร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
 
 ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความสอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตร 
สิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  

 ผูวจิัยนํารางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ท่ีสรางขึ้น มาใหผูทรงคุณวฒุิดานการพฒันาหลักสตูร ประเมินความ
สอดคลอง เหมาะสม ในดานโครงสราง (Construct validity) และเนือ้หา (Content validity) เพือ่ใหไดขอเสนอแนะ
สําหรับนําไปใชเปนแนวทาง ในการปรับปรุงแกไขรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต  
 
 ข้ันตอนที ่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลกัสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง)  
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 ผูวจิัยนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร จากขัน้ตอนที ่ 2 มาใชปรับปรุง
แกไขรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาทีส่รางขึน้ จากน้ันเขียนเปนภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับ
ราง) ในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและ
โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู และ
การวัดและประเมินผล     ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต  
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 
 การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ผูวิจยันําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการดําเนนิการวจิัย 
คือ ระยะที ่1 เปนผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา และบคุลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา เก่ียวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา ระยะที ่2 เปนผลการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 ผลการศึกษาแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในระยะนี้ แบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ผลการศึกษาขอมูล
พื้นฐาน 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผลการสรางวงลออนาคต 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
5) ผลการวิเคราะห ปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง รายละเอียดดังตอไปนี้ 
    ข้ันตอนที ่1 ผลการศึกษาขอมลูพืน้ฐาน 
 จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในหัวขอที่เกีย่วกับแนวคิด
ดานสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและในประเทศไทย ดานสิ่งแวดลอมศึกษา สภาพการ
จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา สถานการณปจจัยท่ีเกีย่วของกับหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สภาพการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาขั้นพื้นฐานและการดําเนินการที่ผานมา สภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และแนวทางการศึกษาสิง่แวดลอมศึกษาในอนาคต โดยใช
วิธีการวจิัยอนาคต ผูวจิัยไดนําขอมูลแนวคิดดานสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษา มาสังเคราะห สรุป
ออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก มีปญหาสิ่งแวดลอมในดานการสญูเสยี
ความหลากหลายทางชวีภาพ ปญหาที่ดิน น้ํา ขยะ และสารพษิ 2) สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศ
ไทย มีปญหาในดานทรัพยากรปาไม สัตวปา น้ํา ที่ดิน แร พลังงาน มลพษิสิ่งแวดลอม ขยะ สารอันตราย 
ของเสียอันตราย ความเสือ่มโทรมของศิลปกรรม ความเสื่อมโทรมของเมืองและชุมชน 3) สภาพการ
จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน มีการนําหลักการมีสวนรวม 
การเรียนรูรวมกัน การบริหารโรงเรียนทั้งระบบ การบูรณาการ การเรียนรูจากประสบการณตรง มีการนํา
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กิจกรรมในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางเปนแหลงการเรียนรู การประยุกตเช่ือมโยงองคความรูของ
เนื้อหากับการปฏิบตัิจริงในชวีิตประจําวัน จัดสิ่งแวดลอมโดยเนนใหผูเรียนมีความรู จติสํานึก ทัศนคต ิ
จรยิธรรม ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ใชการวจิัยเชิงปฏิบตัิการ เปนสวน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา 4) สถานการณปจจัยที่เกีย่วของกับหลักสตูรสิง่แวดลอม
ศึกษา แบงเปน 7 ดาน ไดแก ดานสังคม สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู รูเทาทนัโลก ดานเศรษฐกจิ มี
ความสมดุลกบัการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเมือง การปกครอง มีการกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่นมากขึ้น ดานวัฒนธรรม การประยุกตวัฒนธรรมดั้งเดิมมาพฒันาใหเกิดความเหมาะสม 
บริโภคทรพัยากรอยางมีวฒันธรรม ทําใหสามารถอนรัุกษพลังงานและสิ่งแวดลอมสืบทอดไปสูรุนลูกรุน
หลานไดบริโภคสืบตอไป เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่การฟนฟสูิง่แวดลอม เฝาระวังปองกันสิ่งแวดลอม ขจัดมลพษิสิ่งแวดลอม 
การผลิตอยางไรมลพิษ การประหยัดพลังงาน ประหยัดนํ้า และการนํากลับมาใชใหม ดานการศึกษา ระบบ
การศึกษาไทย จะมีการปรับตวัและพฒันาไปในทศิทางที่ดีขึ้น ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเขามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้น นโยบายดาน สิ่งแวดลอมศึกษา มุงปลูกฝง
ความรู จิตสาํนึก ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
ใหแกผูเรียน เลอืกเน้ือหาทีว่ิกฤติที่สุดดานสิ่งแวดลอม มาเปนเน้ือหาในการสอน จัดทําและพฒันาสือ่การ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกบัสภาพปญหา ความตองการ รูปแบบวธิีการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการศึกษา พัฒนาบุคลากรใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รวมมือกันจัด
สิ่งแวดลอมศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชน และประชาชน มีสวนรวมในการสงเสริมการศกึษาดาน
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 5) สภาพการจดัหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหา
ในดานปรัชญาของหลักสตูร ยังไมชัดเจน ดานจุดมุงหมายของหลกัสตูร ยังเนนจดุหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
ตางกัน ดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร ยังขาดความชัดเจน ไมสอดคลองกับเปาหมายของ
สิ่งแวดลอมศึกษา ดานสาระการเรียนรู ขาดการบูรณาการ ขาดความตอเนื่องของเนื้อหาสาระระหวางระดับชั้น 
ดานกิจกรรมการเรียนรู การเรียนการสอนมุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชา มากกวาการเรียนรูจากสภาพที่
เปนจริง ใชวธิสีอนแบบเดิม ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขาดกจิกรรมเสริมหลกัสตูรที่เหมาะสม ดานสื่อการ
เรียนการสอน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทาํและจัดซื้อสื่อ ขาดสื่ออุปกรณการสอนที่ทันสมัย 
ดานการประเมินผล ยังวัดและประเมินผลโดยเนนความรู ความเขาใจ 6) การบริหารจัดการหลักสูตร 
สิ่งแวดลอมศึกษา ดานบุคลากร ครูผูสอนยงัมีความรูเรื่องการจัดทําแผนการสอน การจดัเนื้อหา การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเกีย่วกับสิ่งแวดลอมอยูในระดบันอย ดานวสัดุอปุกรณ ขาดเอกสารเกีย่วกบัสิ่งแวดลอม
ศึกษา สื่อการสอนยังมีจํากัด ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบคุลากร การทําเอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอน และการจัดสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา ดานการจัดการหลักสูตร สถานศึกษา
ไมไดวางแผนการจัดหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาไวอยางชดัเจน ขาดการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
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ของผูเรียนกอนการจัดการเรยีนการสอน ดานการศกึษาวธิวีิทยาการวิจยัอนาคต สังเคราะหสรุปไดเปน
เทคนคิการวจิยัแบบ EDFR วงลออนาคต ผลปฏิสมัพันธระหวางแนวโนมเหตุการณ และการเขียนภาพ
อนาคต ผูวิจยัไดนําผลการสงัเคราะหแนวคิดดานสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษา มากําหนดเปนกรอบ
สาระพื้นฐาน สรางเปนแบบสัมภาษณปลายเปด แบบกึ่งมีโครงสราง เกี่ยวกับแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) แลวใหผูทรงคุณวุฒิดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)  
 ข้ันตอนที ่2 ผลการศึกษาความคิดเหน็ของกลุมผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกบัแนวโนมหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา โดยใชเทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EDFR ซึ่งมีการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล 3 รอบ คือ รอบที ่1 เปนการสัมภาษณ ดวยเทคนิค EFR โดยการนําแบบสมัภาษณท่ี
สรางจากขั้นตอนที ่ 1 ไปสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห สรางเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี 2 เปนการถามความ
คิดเห็นกลุม    ผูเช่ียวชาญ ดวยเทคนคิเดลฟาย โดยการนําแบบสอบถามที่สรางจากรอบที ่ 1 ไปสอบถาม
กลุมผูเชี่ยวชาญ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแนวโนมความเปนไปไดของเหตุการณ โดยการคํานวณคามัธย
ฐาน คาพิสัยระหวาง ควอไทล ตามเกณฑของเทคนคิเดลฟาย แลวสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโนม
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา รอบท่ี 3 เปนการถามความ
คิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ดวยเทคนคิเดลฟาย โดยการนาํแบบสอบถามที่สรางจากรอบที ่ 2 ไปสอบถามกลุม
ผูเชีย่วชาญ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความแตกตางระหวางฐานนิยมกับมัธย
ฐาน คาพิสยัระหวางควอไทล ตามเกณฑของเทคนิคเดลฟาย เพือ่หาฉนัทามตขิองกลุมผูเชีย่วชาญ 
รายละเอยีดผลการศกึษามดัีงตอไปน้ี  
 1. ผลการสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ  
 ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหเน้ือหา จาํแนกจัดเปนกลุมแนวโนม
ของเหตุการณ จํานวน 6 ดาน รวมทั้งสิน้ 366 เหตุการณ ไดแก 1) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลก จํานวน 36 เหตุการณ 2) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จาํนวน 37 เหตุการณ 
3) แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา จํานวน 11 
เหตกุารณ 4) แนวโนมปจจัยทีเ่กี่ยวของกับหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา จํานวน 59 เหตุการณ 5) 
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา จํานวน 185 
เหตุการณ 6) แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา จํานวน 38 เหตุการณ  
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 2. ผลการวิเคราะหแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ดวยเทคนิคเดลฟาย 
 ผลการวเิคราะหแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา  
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ดวยเทคนิคเดลฟาย จํานวน 2 รอบ  ไดแนวโนมเหตกุารณท่ีกลุม
ผูเชีย่วชาญ  
มีฉันทามต ิจาํนวน 291 เหตุการณ แบงเปน 6 ดาน ไดแก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
จํานวน 24 เหตุการณ แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จํานวน 28 เหตุการณ แนวโนมการ
จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 เหตุการณ แนวโนมปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 51 เหตุการณ แนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 159 เหตุการณ แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 24 เหตุการณ รายละเอียดแสดงในตาราง 6 – 11  
 
ตาราง 6 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก    
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
แนวโนมดานระบบนิเวศ  
1. มีการนําเรื่องการทําลายระบบนิเวศมาใชเปน
มาตรการกีดกันทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

1.5 

 
 

มาก 

 
 

12 

 
 

70.6 

 
 
4 

 
 

23.5 

 
 
1 
 

 
 

5.9 

2. มีการนาํเทคโนโลยีทีเ่กิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอย มาใชในภาคธุรกิจมากขึ้น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาต ิ 
มีมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศขาดความสมดุล 

4 5 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

4. ประเทศพฒันาแลวบางประเทศ เชน สหรฐัอเมริกา 
ยังไมยอมปฏิบัติตามขอตกลง ทีจ่ะลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก 

4 4 1 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

5. การสูญหายไปของระบบนิเวศพื้นที่ปา  
องคประกอบภายใน ทําใหความหลากหลายในระบบ
นิเวศลดลง 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 
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แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ   
1. ประชากรโลก  (ยกเวนบางประเทศ เชน 
สหรฐัอเมริกา) เริ่มตระหนัก ปองกันและแกปญหา
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 

 
16 

 
94.1 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2. ประเทศที่พัฒนาแลว เริ่มตระหนักถึงพิษภัย
ของการใชทรพัยากรธรรมชาติอยางไมมีขอบเขต
จํากัด 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ทรพัยากรธรรมชาติถูกนํามาใชอยางคุมคามากขึ้น  
เนื่องจากมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยี
สะอาด 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. มีการผลิตทรพัยากรทดแทน เชน พลาสติก  เขามา
แทนทีท่รัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

4 4 0 มาก 12 70.6 4 23.5 1 5.9 

5. หลายประเทศทั่วโลก มีการใชทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม เพือ่พฒันาตนเองในอัตราที่สูง 

4 4 1 มาก 3 17.6 13 76.5 1 5.9 

6. สัตวหลายชนิดในโลกใกลสูญพันธุ ทําใหสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

ตาราง 6 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานพลังงาน   
1. มีความคิดเชิงวิชาการ ที่จะนําพลังงานจาก
ธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตย  มาใชประโยชน
มากขึ้น  

 
4 
 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. มีการนําพลังงานแสงอาทิตย มาทดแทนพลังงาน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร มีการนําพลังงานจากธรรมชาติ (น้ํา 
แสงอาทิตย) มาใชในกระบวนการผลิตมากขึ้น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา มีการ
ใชพลังงานตางๆมากขึ้น 

4 4 1 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

5. ทรพัยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้น  เนื่องจาก
มีการใชพลังงานมากขึ้น เชน พลังงานไฟฟา 

4 5 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

6. มนุษยมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น 
เน่ืองจากบริโภคนิยม 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

7. มนุษยใชพลังงานจํานวนมาก เชน นํ้ามัน ทําให
มลพษิถูกปลอยสูอากาศเปนจํานวนมาก 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 
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แนวโนมดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
1. ประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศในกลุมสหภาพยุ
โรป (EU) มีมลพิษลดลง เนื่องจากประชาชนมี
จิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และความเปนอยูของมนุษย 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

3. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติลดนอยลง แต
ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นมีมากขึ้น 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

4. การพฒันาทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม โดย
ใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม ทําใหเกิดมลพษิมาก
ข้ึน 

4 4 1 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

5. นํ้าสะอาดขาดแคลนมากขึ้น ทําใหมนุษยตอง
แยงชิงทรพัยากรน้าํ 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

6. ขยะอันตราย เชน สารเคมีเปนพิษ เปนปญหา
สําคัญที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ  เน่ืองจากไมมี
แหลงกําจัดที่แทจริง 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

 
 
 
 
ตาราง  7  แนวโนมสถานการณสิง่แวดลอมในประเทศไทย 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมสถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
แนวโนมดานระบบนิเวศ 
1. ระบบนเิวศตาง ใๆนประเทศไทย มีแนวโนมเสื่อมโทรม 
มากขึ้น  

 
 
4 

 
 
4 

 
 
1 

 
 

มาก 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

16 

 
 

94.1 
 

 
 
1 

 
 

5.9 

2.  ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาต ิมี
มากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศขาดความสมดุล 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

3. การแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศใน
ประเทศไทย สวนหน่ึงเปนไปตามสภาพภมิูอากาศของ
โลก  

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

4. การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาของมนุษย ทําใหระบบ
นิเวศ พื้นที่ปาหลายแหงเปลีย่นแปลงไป 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

5. ระบบนิเวศชายฝงทะเลมีความเสื่อมโทรม เน่ืองจาก
มนุษยเขาไปทําลายระบบนิเวศมากขึ้น 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 
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6. การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกอสราง
โครงการขนาดใหญๆ กอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
นิเวศมากขึ้น 

5 5 1.5 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ  
1. ประเทศไทยใชส่ิงแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เพื่อการพฒันาตนเองในอัตราที่สูง 

 
4 

 
4 

 
1 
 

 
มาก 

 
2 

 
11.8 

 
14 

 
82.4 

 
1 

 
5.9 

2. การใชทรพัยากรธรรมชาต ิมีความรุนแรงและมี
ปญหาเพิ่มมากขึ้น 

4 4 1 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

3. ทรพัยากรธรรมชาติถูกทําลาย และสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ และพลังงาน 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

4. การสูญพันธุของสัตวหลายชนิดในประเทศ เชน นก 
สัตวปา ทําใหสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 15 88.2 2 11.8 

5. ทรพัยากรทางทะเลเสื่อมโทรมมากขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบจากการทองเที่ยวทีไ่มถูกวิธี  

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 15 88.2 2 11.8 

6. แนวทางการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ยังมุงไปสูการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ 

4 4 1 มาก 0 0 15 88.2 2 11.8 

แนวโนมดานพลังงาน  
1. มีระบบการขนสงมวลชนที่มีประสทิธภิาพ ที่ชวย
ลดการใชพลงังานเชื้อเพลิงจากรถยนต  

 
4 

 
4 

 
1.5 

 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. คนไทยมพีฤติกรรมการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 
เน่ืองจากขาดจิตสาํนึกในการประหยัดพลังงาน 

4 4 1.5 มาก 2 11.8 14 82.4 1 5.9 

3. นโยบายของรฐัในเรือ่งการประหยัดพลังงานยงั
ขาดความชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติทีเ่ปนรูปธรรม 

4 4 0.5 มาก 3 17.6 13 76.5 1 5.9 

 
ตาราง 7 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานพลังงาน (ตอ) 
4. มีการใชพลังงานมากข้ึน เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตร เปนสังคม
อุตสาหกรรม 

 
5 

 
5 

 
1.5 

 
มาก 
ที่สุด 

 
0 

 
0 

 
16 

 
94.1 

 
1 

 
5.9 

5. ประเทศไทยมีปญหาการลงทุนสูง ในเรือ่งพลังงาน
ทดแทน 

4 4 0.5 มาก 3 17.6 13 76.5 1 5.9 

6. ประเทศไทยยังไมมีการทําวจิัยกวางขวาง
เพยีงพอ ในเรื่องการหาพลังงานทดแทนมาใชใน
อนาคต 

4 4 1.5 มาก 2 11.8 14 82.4 1 5.9 

7. มีการรณรงคใหประชาชนประหยัดการใชน้ํามัน 4 4 1.5 มาก 8 47.1 7 41.2 2 11.8 
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มากกวาที่จะเปล่ียนแนวคิดใหมาใชพลังงานทดแทน 
แนวโนมดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
1. มลพษิที่มีผลกระทบ เชน ขยะ น้ําเสีย มีการ
บริหารจัดการมากข้ึน 

 
4 

 
4 

 
0 
 

 
มาก 

 
12 

 
70.6 

 
3 

 
17.6 

 
2 

 
11.8 

2. สภาพสิ่งแวดลอมจะเลวรายมากขึ้น 
 

4 4 1 มาก 0 0 14 82.4 3 17.6 

3. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ถูกมนุษยมองเปน
แควัตถุดิบในการผลิต และเปนตนทุนในการพฒันา 

4 4 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

4. ประเทศไทยยังขาดการดูแล ควบคุม กํากับ ใน
เรื่องการจัดการขยะที่เปนสารพษิ เชน แบตเตอรี่มือถือ 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

1 5.9 15 88.2 1 5.9 

5. นโยบายการควบคุมมลพษิของภาครฐั ยังขาดความ
ชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

4 5 1.5 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

6. ชุมชนเมืองใหญๆ มีปญหามลพิษทางอากาศ 
เชน ฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มข้ึน 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

7. เกษตรกรขาดความตระหนักในการผลิตอาหาร 
เชน พืช ผัก ผลไม ใหปลอดสารพษิมากขึ้น 

4 4 1 มาก 2 11.8 14 82.4 1 5.9 

8. สารพิษที่ตกคางในระบบนิเวศ เชน สารเคมี 
ยาฆาแมลง กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของคนไทย 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 15 88.2 2 11.8 

9. มลพษิจากโรงงานมากขึ้น เน่ืองจากเจาของ
โรงงานเห็นแกตัว ไมใหความสําคัญกับมาตรการ
ปองกัน 

4 4 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

 
 
 
 
 
 
ตาราง 8 แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.  จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชแนวคิดของ  
ความโนมเอียงตามธรรมชาติของมนุษย  ที่จะเขาไป
เกี่ยวของกับชีวติหรอืกระบวนการทีค่ลายชีวิต 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
1 
 
 

 
 

มาก 

 
 

16 

 
 

94.1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

5.9 
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(Biophilia) 
2. จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

3. จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชหลักการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

4.  จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ใหเรยีนรูเกี่ยวกับ
สถานภาพของการใชทรพัยากรและสิ่งแวดลอม โดย
ใชการประเมินวัฏจกัรชีวติของผลติภณัฑ  (Life 
Cycle Assessment : LCA)  

3.5 3 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

5. เนนการสรางความเขาใจในสาระสาํคัญ 3 ประการ 
คือ การเกิดเปนมนุษยมีหนาที่ทําอะไร มนุษยกับ
มนุษยดวยกัน มีความสัมพันธกันอยางไร  มนุษยมี
ความสัมพันธกับธรรมชาติและสรรพส่ิงในธรรมชาติ
อยางไร 

4 4 1.5 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

 
ตาราง 9 แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมปจจัยที่เกีย่วของกบัหลกัสตูรส่ิงแวดลอม
ศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
แนวโนมดานสังคม 
1.  ปญหาสงัคมถูกนํามาศึกษามากข้ึนในเรือ่ง
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

มาก 

 
 

15 

 
 

88.2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 

11.8 

2. สังคม (แตละสาขาอาชีพ) เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร จากรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal) เปนรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ (Informal) มากข้ึน 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

3. เปนสังคมประชาธิปไตยมากข้ึน แตมีคุณธรรม
ดานสิ่งแวดลอมดวย 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

ตาราง 9 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 
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แนวโนมดานเศรษฐกิจ  
1. เศรษฐกจิชุมชนดีได  เพราะมีฐานมาจาก
ส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนในระดับชุมชน 

 
5 

 
5 

 
1 

 
มาก 
ที่สุด 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2.  สินคาที่ผลิตออกไป มีคุณภาพและไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม 
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ทั่วโลกเนนเศรษฐกจิที่เปนการคาเสร ี
 

4 4 1.5 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

4. แนวทางการพฒันาประเทศมุงการพฒันาเชงิ
เศรษฐกจิ ทําใหมีการใชพลังงาน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริโภคเพิ่มข้ึน 

5 5 1.5 มาก 
ที่สุด 

1 5.9 15 88.2 1 5.9 

5. ปริมาณการเพิ่มการใชจาย คานิยมในการบริโภค 
เปนไปในทิศทางที่รวดเร็ว และสูงกวากระแสการ
อนุรักษ  

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

6. ผูผลิตมุงเนนผลผลิตอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม 

4 4 1.5 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

แนวโนมดานการเมือง 
1.  เปนการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม (People 
Active Participation) ในการปกปองดูแลทัง้ตัวเอง
และสวนรวม 

 
4 

 
3 

 
1 

 
มาก 

 
14 

 
82.4 

 
2 

 
11.8 

 
1 

 
5.9 

2. ประชาชนมีสวนรวม ในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของนักการเมืองมากข้ึน  

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3.  เปนการเมืองสีเขียว เนนนโยบายดานสิ่งแวดลอม 
มากขึ้น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. รัฐบาลยังขาดมาตรการจริงจัง ในการปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

4 4 1.5 มาก 3 17.6 13 76.5 1 5.9 

5. นโยบายดานสิ่งแวดลอมของพรรคการเมืองตาง  ๆ ยัง
ไมไดถูกนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางเต็มที่ 

4 4 1.5 มาก 2 11.8 14 82.4 1 5.9 

6. นักการเมือง ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

4 4 1 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

7.  นโยบายทางการเมือง เนนในเรื่องของเศรษฐกิจ 
มากกวาการใหการศึกษา 

4 4 1 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

แนวโนมดานวัฒนธรรม 
1. มีการนําภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ในทองถิ่นมาเช่ือมโยงกับสิ่งแวดลอมศึกษา
มากขึ้น 

 
4 

 
4 

 
0.5 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

 
ตาราง 9 (ตอ) 
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เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานวัฒนธรรม (ตอ) 
2. วัฒนธรรมบางอยาง เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน นํามา
เปนทางออกของการแกปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคญั 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

3. มีการนําวัฒนธรรม มาชวยเกื้อหนุนใหคน
อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมากข้ึน  

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4.  เนนวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนวัฒนธรรมทีท่าํให
คนเคารพธรรมชาต ิและอยูรวมกับธรรมชาตไิดอยาง
มีความสุข 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

5.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนเครือขาย
ในการ เผยแพรวฒันธรรม ตั้งแตระดบัโลก ประเทศ 
และทองถิ่น  

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. วัฒนธรรมตะวันตกเขามากลืนวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

4 4 1 มาก 1 5.9 15 88.2 1 5.9 

7.  การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติอยางเดียว ทําให
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ถูกบริโภคมาก
เกินไป 

4 4 4 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

8.  กระแสวัฒนธรรมนานาชาติที่มากข้ึน ทําใหคนมี 
คานิยมในเชิงอนุรักษวัฒนธรรมลดลง  

4 4 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

9.  พฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหม สงผลกระทบ
ตอวัฒนธรรมอยางมาก 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

0 0 16 94.1 1 5.9 

แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. มีการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหนักเรียน 
เขาไปศึกษาสภาพปญหาและผลกระทบของการใช
เทคโนโลยทีี่มีตอส่ิงแวดลอม  

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. มีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ การนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช เพื่อปองกันการ
ทําลายสิ่งแวดลอม 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. รัฐสงเสริมสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สําหรับใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในประเทศมากขึ้น 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. มีการนําวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

4 4 0.5 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

5. มีการออกแบบเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับระบบนิเวศ 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 
6. ทุกหนวยงานรวมมือกันเชื่อมโยงเครือขายการ
เรียนรู  (เทคโนโลยสีารสนเทศ , ICT) ดานสิ่งแวดลอม 
การติดตอส่ือสาร และการรับรูปญหาเขาดวยกัน แลว
จําลองเปนภาพอนาคตสถานการณส่ิงแวดลอม ให
เด็กไดมองเหน็ภาพ 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

7. การพัฒนาของโลก มีแนวโนมทาํใหคนพึ่งพา
วัตถุและเทคโนโลยีมากข้ึน 

4 4 1 มาก 4 23.5 12 70.6 1 5.9 

8. มีการใชเทคโนโลยีบางอยาง เปนตัวเรงการใช และ
ทาํลายทรพัยากร  เชน เทคโนโลยกีารผลิตสินคาแบบ
เกา 

4 5 1.5 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

แนวโนมดานนโยบายการศกึษาของรัฐ  
1. เปนนโยบายที่ทําใหเด็กไทย รูจักของดีใกลตัว 
รูจักธรรมชาต ิรูจกัทรพัยากรที่มีอยูในทองถ่ิน และ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศ 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2. .  มีทิศทางที่พัฒนาไปบนฐานของการดํารงไวซึ่ง 
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดี 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3..  ส่ิงแวดลอมศึกษาในชุมชนทองถ่ินเปนรูปธรรมข้ึน 
เพราะมีการกําหนดสาระที่เปนทองถ่ิน  

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4.  มีการนําสภาพปญหาทีพ่บ มาวิจัย สังเคราะห  
จัดการเรยีนการสอนมากขึ้น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานนโยบายส่ิงแวดลอมศกึษา 
1. กระทรวงศึกษาธกิารกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม รวมมือกันจัดทําแผนสิ่งแวดลอม
ศึกษาแหงชาติข้ึนมา 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. มีการเชื่อมโยงนโยบายดานส่ิงแวดลอมศึกษา
เขากับนโยบายดานการศึกษาของรัฐ 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3.  มีการบูรณาการเรื่องประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม 
ไวในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. มีการฝกอบรมการบูรณาการสาระสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรูใหกบัครูผูสอน 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. มีการใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. มีการศึกษาคนควาวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา 4 4 1 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 
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7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับประเทศ 
ยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรม 

4 4 1 มาก 0 0 16 94.1 1 5.9 

ตาราง 10 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวโนมดานปรัชญาของหลักสูตร  
1. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติ ทุกส่ิงทุกอยางเช่ือมโยงกัน 
อยางเปนเหตุและผล 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
1 
 

 
 
 

มาก 

 
 
 

16 

 
 
 

94.1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
 
1 

 
 
 

5.9 

2. สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน ที่เห็นแก
ประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 

4 4 1.5 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

3. เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เปนการเรยีนเพือ่การพฒันาที่ยั่งยนื ชวยใหคนมี
ความรู  ความรูสึก  สํานึก  มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมมือกันในการใชประโยชน อนุรักษ ปองกัน 
แกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5.  มนุษยสรางความรู จิตสํานึกดวยตนเองได โดย
การไปสัมผัส เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยตรง (Direct 
Contact) 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทาํใหคนพฒันาได
อยางรอบดาน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานคณุลักษณะของผูเรียน  
1. มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดแูล 
รักษา ใชประโยชน และอนุรกัษ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. เรียนรูตลอดชีวิต 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. เปนผูผลิตที่มีจิตสํานึกในการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ และไมทําลายสิ่งแวดลอม   

4 3 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เปนผูบริโภคทีมี่คานิยมในการบรโิภคสินคา
อยางประหยัด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4 3 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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5. เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภิ
บาล 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. เปนคนที่รับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เขาไปมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหา
ส่ิงแวดลอม   

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

3.5 3 1 มาก 13 76.5 0 0 4 23.5 

ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานจดุมุงหมายของหลกัสูตร 
1. ใหผูเรียนรัก ชื่นชมหวงแหน เอื้ออาทรตอ
ส่ิงแวดลอม 
 

 
4 

 
4 

 
1 
 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2. ใหผูเรยีนมีจติสํานึกในการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ใหผูเรยีนมีสวนรวมในการดแูล รักษา ใชประโยชน
และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. ใหผูเรียนรูเทาทันโลกอนาคต ไมยอมใหใครมา
แยงชิงทรัพยากร 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. ใหผูเรียนคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ
มากกวาประโยชนของตัวเอง 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการตัดสินใจ 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

9. ใหผูเรยีนมีเจตคติ คานิยมที่ถูกตองตอสิ่งแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10.  ใหการศึกษาพื้นฐาน (General Education) 
ในการดาํเนินชีวิตแกผูเรียน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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แนวโนมดานรูปแบบและโครงสรางหลกัสูตร  
1. บูรณาการสิ่งแวดลอมศกึษาเขาไปในทุกกลุมสาระ 
 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไมบังคับ) 
ใหนักเรียนไดเลือกเรียน 

4 4 1 มาก 11 64.7 4 23.5 2 11.8 

3. จัดเปนสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

4 4 1 มาก 14 82.4 2 11.8 1 5.9 

4.  กําหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆ ทางดาน  
ส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใชบูรณาการสอดแทรกเขาไป
ในกลุมสาระวิชาตางๆ 

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

ชวงช้ันที ่1 (ประถมศกึษาปที ่1 – 3)  
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา และ
ชุมชน (ใกลตัว) 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
1 

 
 

มาก 

 
 

16 

 
 

94.1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

5.9 

ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานสาระการเรียนรู (ตอ) 
2. พลงังาน นํ้า ไฟฟา 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

3. ความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช (ระบบนิเวศ) 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ปญหาสิง่แวดลอม (ใกลตัว) ในครอบครวั 
สถานศึกษา และชมุชน 

4 4 1 มาก 14 82.4 2 11.8 1 5.9 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอม 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และปรับปรุง, PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนา
กิจกรรม การเรียนรู 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหง
ชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห 
ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษา
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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6. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน 
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ให
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  คือ การเรียนรูเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และการเรยีนรู
เพื่อสิ่งแวดลอม  

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาโดย
ยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรม
เสริม) 
1. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอ) 
3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรยีนไดทํากจิกรรม
ในชวงระยะเวลาทีกํ่าหนด 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
14 

 
82.4 

 
2 

 
11.8 

 
1 

 
5.9 

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เช่ือมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

4 4 1 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. เปนกิจกรรมทีเ่สริมสรางการแกปญหาสิง่แวดลอม
ในชุมชนทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8..  โรงเรียนมีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอม 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 
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1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 

2. ส่ือเอกสาร 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน คร ู
ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

ชวงช้ันที ่2 (ประถมศกึษาปที ่4 – 6)  
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ประชากร 
 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

0.5 

 
 

มาก 

 
 

16 

 
 

94.1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

5.9 

2. สภาพทางภูมิศาสตร 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานสาระการเรียนรู (ตอ) 
3. ปญหาสังคม 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

4. ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย   

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. พลงังาน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ และแนวทางการ
แกไขปญหา 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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9. การผลิต การบริโภค 
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

11. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

12. การดูแลสุขภาพ พลานามัย 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเช่ือมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอม 

 
4 

 
4 

 
0 
 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และปรับปรุง, PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนา
กิจกรรม การเรียนรู 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหง
ชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห 
ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษา
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู (ตอ) 
7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน 
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น 

 
4 

 
4 

 
0.5 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10. จัดกิจกรรมการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ให
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
การเรียนรูในสิง่แวดลอม และการเรยีนรูเพือ่
ส่ิงแวดลอม 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 



 19 

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาโดย
ยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน (กจิกรรมเสริม) 
1. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
0 

 
0 
 

 
2 

 
11.8 

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรยีนไดทํากจิกรรม
ในชวงระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4 4 1.5 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เช่ือมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

4 4 0.5 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอ่ืน 

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8..    โรงเรียนมีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอม 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 

 
1 

 
5.9 

2. ส่ือเอกสาร 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

 
ตาราง 10 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
4 

 
5 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน คร ู
ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

 
ชวงช้ันที ่3     (มัธยมศกึษาปที ่1 – 3) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมในชุมชน  
ภูมิภาค ประเทศไทย กลุมประเทศอื่น และประเทศ
ใกลเคียง 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
1 

 
 

มาก 

 
 

16 

 
 

94.1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

5.9 

2. ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความคลายคลึง
และแตกตางจากประเทศไทย 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. พฤติกรรมของมนุษย 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. สถานการณในทองถ่ิน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

5. การปองกัน แกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดลอม ตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. พลังงาน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น  

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

8. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค 
ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน  

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

9. สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบาน  

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเช่ือมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอม 

 
4 

 
5 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

 
ตาราง 10 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

2. นําวงจรพฒันางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง, PDCA)  เปนกรอบในการพฒันากิจกรรม

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 



 21 

การเรียนรู 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหง
ชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห 
ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษา
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน 
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

10. จัดกิจกรรมการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ให
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
การเรียนรูในสิง่แวดลอม และการเรยีนรูเพือ่
ส่ิงแวดลอม 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาโดย
ยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรม
เสริม) 
1. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทํากจิกรรม  
ในชวงระยะเวลาที่กาํหนด 

4 4 1.5 มาก 13 76.5 3 17.6 1 5.9 

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

4 4 1 มาก 15 88.2 1 5.9 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. เปนกิจกรรมทีเ่สริมสรางการแกปญหาสิง่แวดลอม
ในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

 
ตาราง 10 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 
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ได 
     จํานว

น 
รอยละ จํานว

น 
รอยละ จํานว

น 
รอย
ละ 

แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรม
เสริม) 
7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

8. โรงเรยีนมีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 
1 

 
5.9 

2. ส่ือเอกสาร 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4 4 1 มาก 15 88.2 0 0 2 11.8 

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

15 88.2 0 0 2 11.8 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน คร ู
ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

ชวงช้ันที่ 4       (มัธยมศกึษาปที ่4 – 6) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน ใน
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และของโลก 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

มาก 
ที่สุด 

 
 

16 

 
 

94.1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 

5.9 

2. พลงังาน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

3. เทคโนโลย ี
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

4. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

5. จริยธรรม คุณธรรม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 



 23 

ตาราง 10 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

7. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. การพัฒนาทีย่ั่งยนื  
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

9. สถานการณส่ิงแวดลอมระดับโลก ผลกระทบที่
เกิดขึ้น และวิธีการปองกันแกปญหา 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10. สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับโลก 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  
1. เปนส่ิงที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยงไปใน
เรื่องสิง่แวดลอม 

 
4 
 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และปรับปรุง, PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนา
กิจกรรมการเรยีนรู 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหง
ชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห 
ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
 

5. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษา
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน) 
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน 
เพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมของหนวยงานตางๆใน
ทองถ่ิน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ให
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  คือ การเรียนรูเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และการเรียนรู
เพื่อส่ิงแวดลอม  

4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยยึด 4 5 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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หลักการผูเรยีนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 
แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรม
เสริม) 
1. เปนโครงงานที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

 
4 

 
5 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
11.8 

ตาราง 10 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กจิกรรม
เสริม) 
2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
11.8 

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํกิจกรรม  
ในชวงระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4 4 1 มาก 14 82.4 1 5.9 2 11.8 

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เช่ือมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหกับ
ผูอ่ืน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. โรงเรียนมีแผนกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว
ใหผูเรยีนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอม 

4 5 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
15 

 
88.2 

 
1 

 
5.9 

 

 
1 

 
5.9 

2. ส่ือเอกสาร 
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 



 25 

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

5 5 1 มาก 
ที่สุด 

16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน คร ู
ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

 
4 

 
4 

 
1.5 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

 
 
 
ตาราง 11  แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมการบริหารจัดการหลกัสูตรสิ่งแวดลอม
ศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
แนวโนมดานบคุลากร 
1. ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ารศึกษา  กําหนดนโยบาย 
ส่ิงแวดลอมศึกษา ไวเปนเรื่องหน่ึงที่สถานศึกษาตอง
ปฏิบัติ 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

มาก 

 
 
 

16 

 
 
 

94.1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

 
 
 

5.9 

2. มีการสนับสนุนใหมีการพฒันาบุคลากรทุกระดับ 
ในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  

4 3 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ครูกับผูนําชุมชน เปนแกนในการจัดการหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. ครูที่ผานการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปน 
ผูประสานงาน (Co - ordinator) ในการจัดหลักสูตร 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

4 4 0.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. ส่ือมวลชน มีบทบาทสําคัญในการใหความรู ขอมูล
ดานส่ิงแวดลอมทางสื่อตางๆ  แกประชาชนทั่วไป 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา  ชวยสนับสนุน
การพฒันาครูอาจารยในสถานศึกษา 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เจาหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
เปนบุคลากรหลัก ที่สนับสนุนการจัดการหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

4 3 1 มาก 14 82.4 1 5.9 2 11.8 
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แนวโนมดานงบประมาณ 
1. เปนลักษณะระดมสรรพกําลัง ระดมทุน ระดม
งบประมาณในชุมชนทองถิ่น สนับสนุนสถานศึกษา 
ที่ทําโครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา  

 
3.5 

 
3 

 
1 

 
มาก 

 
14 

 
82.4 

 
0 

 
0 

 
3 

 
17.6 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
1. มีการใชแหลงการเรียนรูในทองถิน่มากขึ้น 
 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
 0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. มีการจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่น เพื่อให
ทองถิ่น ผลิตสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง 

4 3 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ส่ือการเรยีนรูตางๆ มีไวทัง้ในสถานศึกษา และใน
ศูนยส่ิงแวดลอมศกึษา เพื่อใหเด็กไดเรียนรู 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

4. มีการสนับสนุนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู (Net 
Work ICT) ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ระหวางผูเรียน
ดวยกัน 

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

 
ตาราง 11  (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธย ฐาน พิสัย โอกาสที่ อนาคตภาพ 
 ฐาน นิยม ควอไทล เปนไป

ได 
พึงประสงค ไมพึงประสงค ไมตอบ 

     จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
5. มีการสนับสนุนเพิ่มเติมสื่อการเรียนรูที่มีอยู
แลว จากหนวยงานตางๆ ใหกับสถานศึกษา เชน 
คูมือการสอน 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5.9 

6. สถานศึกษามีส่ือการเรยีนรู ที่มีลักษณะเปนวิธีการ
จัดการเรยีนการสอนมากขึ้น เชน หองเรยีนสีเขียว 

4 3 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. เปนสื่อการเรียนรูทีท่ําใหมีการทดลองพิสูจนให
เห็นคําตอบทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้น 

4 3 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

แนวโนมดานปจจัยสนับสนุนอื่นๆ  
1. การบรหิารจัดการตั้งแตระดับกระทรวง เขตพื้นที่
การศกึษา และสถานศึกษา มีการวางระบบการกาํกับ
ติดตาม และการรายงานผลในเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา
ใหชัดเจน 

 
4 

 
4 

 
1 

 
มาก 

 
16 

 
94.1 

 
0 

 
0 
 

 
1 

 
5.9 

2. องคกรของรัฐ ชุมชน และภาคเอกชน มีสวนรวม
ในการดูแล ชวยเหลือการจดัการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

3. ทุกกระทรวงรวมกัน กําหนดนโยบาย หรือ 4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 
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แผนพฒันาดานส่ิงแวดลอมศึกษา และดําเนินการ
พรอมกนัอยางตอเน่ือง 
4. มีการพฒันาเครอืขายการเรยีนรูเรือ่งสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับประเทศ  เชื่อมโยงการทาํงานรวมกัน 
ระหวางหนวยงาน และองคกรตางๆ   

4 4 1 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

5. จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

4 4 0 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

6. นโยบายของสถานศึกษา เห็นคุณคาสิ่งแวดลอม
ศึกษามากขึ้น 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานดาน 
ส่ิงแวดลอมศึกษาของนักเรียน (Open House) 
ใหผูอื่นไดเขาชม 

4 3 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

8. มีวิทยากรทองถิ่น เขามาชวยในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

9. มีการเนนใหเด็กเขาไปสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น 
เชื่อมโยงองคความรูทีไ่ดรับเขากับความรูทาง
วิทยาศาสตร 

4 4 1.5 มาก 16 94.1 0 0 1 5.9 

 
 
 ข้ันตอนที ่3 ผลการสรางวงลออนาคต  
 ผลการสรางวงลออนาคต  มีแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา เปนแนวโนมศนูยกลาง (Central Trend) ประกอบดวยแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง (First – Level 
Consequences Trends) จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
เสื่อมโทรมลง ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) การจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 3) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบูรณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และพลังงาน เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู 
4) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจดัการหลักสตูร สิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศกึษามากขึ้น 5) ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน 
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน อยางยั่งยืน รายละเอียดแสดงในภาพประกอบ 6  
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจต
คติ ทักษะ และมีสวนรวม ใน
การอนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  
และพลังงาน เส่ือมโทรมลง  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  

องคกรของรัฐภาคเอกชนและชุมชนมีสวน
รวมในการจดัการหลักสตูรส่ิงแวดลอม

หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการ
สาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

การจดัการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการ
เชื่อมโยงกับแนวคิด การพัฒนาท่ียั่งยืน 

สถานการณส่ิงแวดลอมในระดับโลก และในประเทศไทย การจัดการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 

แนวโนมหลกัสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 

(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 –  
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ภาพประกอบ 6 ผลการสรางวงลออนาคต แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 
 ผูวจิัยนําแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการสรางวงลออนาคต 
(ภาพประกอบ 6) ไปศึกษาตอในขั้นตอนที ่4 การวิเคราะหผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 
(Cross – Impact Analysis)  
 ข้ันตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
เกี่ยวกับโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผลปฏสิมัพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง  
 ผูวจิัยศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศกึษา เกี่ยวกับโอกาสที่เปนไปได
ของแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 
2557) และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการ
สรางวงลออนาคต (ภาพประกอบ 6) รายละเอียดแสดงดังตอไปน้ี  
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับโอกาสที่
เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูวจิัยนําคาคะแนนโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณ มาวิเคราะหคามัธยฐาน และคาพิสัย
ระหวางควอไทล ตามเกณฑของเทคนิคเดลฟาย โดยจัดเรียงลําดับแนวโนมเหตุการณตามคาความเปนไปได 
ขั้นตน (Initial Probability) จากคามากที่สุด คือ 1.00 ไปจนถึงคานอยท่ีสดุ คือ 0 รายละเอียดแสดงในตาราง 12 – 
17  
 

ตาราง 12 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก  
 

คุณลักษณะของผูเรียน 

การบริหารจัดการหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา

การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดบัโลก 
แนวโนมดานระบบนิเวศ 
1. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาติมีมากขึ้น เนื่องจาก
ระบบนิเวศขาดความสมดุล 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.87 

2. การสูญหายไปของระบบนิเวศพื้นทีป่า องคประกอบภายใน ทําให
ความหลากหลายในระบบนิเวศลดลง 

4.00 1.00 มาก 0.84 

3. ประเทศพฒันาแลวบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยังไมยอมปฏิบัติ
ตามขอตกลง ที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.00 1.00 มาก 0.74 

4. มีการนําเรื่องการทําลายระบบนิเวศ  มาใชเปนมาตรการกีดกัน
ทางการคาระหวางประเทศมากข้ึน  

4.00 1.00 มาก 0.70 

5. มีการนําเทคโนโลย ีทีเ่กิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย มาใช
ในภาคธุรกิจมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.69 

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
1. สัตวหลายชนิดในโลกใกลสูญพันธุ ทาํใหสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.86 

2. มีการผลิตทรัพยากรทดแทน เชน พลาสติก เขามาแทนที่
ทรพัยากรธรรมชาติมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.77 

3. หลายประเทศทั่วโลก มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เพื่อพฒันาตนเองในอัตราที่สูง  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.76 

 
ตาราง 12 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ(ตอ)  
4. ประเทศที่พัฒนาแลว เริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีขอบเขตจํากัด  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.73 

5. ทรพัยากรธรรมชาติ ถูกนํามาใชอยางคุมคามากข้ึน เน่ืองจากมีการ
พฒันาดานเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีสะอาด 

4.00 1.00 มาก 0.70 

6. ประชากรโลก (ยกเวนบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา) เริ่ม
ตระหนัก ปองกันและแกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิ

4.00 1.00 มาก 0.69 
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แนวโนมดานพลงังาน 
1. มนุษยใชพลังงานจํานวนมาก เชน น้ํามัน ทําใหมลพษิถูกปลอยสู
อากาศเปนจํานวนมาก 

 
5.00 

 
1.00 

 
มากที่สุด 

 
0.90 

2. มนุษยมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น เนื่องจากบริโภคนิยม 
 

5.00 1.00 มากที่สุด 0.89 

3. ทรพัยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้น เน่ืองจากมีการใชพลงังาน
มากขึ้น เชน พลังงานไฟฟา  

4.00 1.00 มาก 0.83 

4. ประเทศทีพ่ัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา มีการใชพลังงานตางๆ
มากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.80 

5. มีความคิดเชิงวิชาการ ที่จะนําพลังงานจากธรรมชาติ เชน 
พลังงานแสงอาทิตย  มาใชประโยชนมากขึ้น  

4.00 0.25 มาก 0.78 

6. มีการนําพลังงานแสงอาทิตย มาทดแทนพลังงานชีวภาพ มากข้ึน 
 

4.00 1.00 มาก 0.71 

7. ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มีการนํา
พลงังานจากธรรมชาติ (นํ้า แสงอาทิตย) มาใชในกระบวนการผลิตมาก
ข้ึน 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

แนวโนมดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
1. ขยะอันตราย เชน สารเคมเีปนพษิ เปนปญหาสําคัญที่สงผล
กระทบตอระบบนิเวศ เน่ืองจากไมมีแหลงกาํจัดที่แทจริง 

 
5.00 

 
1.00 

 
มากที่สุด 

 
0.89 

2. ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความเปนอยูของมนุษย 

5.00 1.00 มากที่สุด 0.87 

3. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติลดนอยลง แตส่ิงแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้นมีมากข้ึน 

4.00 1.00 มาก 0.84 

4.  นํ้าสะอาดขาดแคลนมากขึ้น ทําใหมนุษยตองแยงชงิทรพัยากรน้ํา 
 

4.00 1.00 มาก 0.80 

5. การพัฒนาทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี
การผลติแบบเดิม ทาํใหเกิดมลพษิมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.68 

6. ประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) 
มีมลพษิลดลง เน่ืองจากประชาชนมีจิตสาํนึกสาธารณะมากขึน้ 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

 
ตาราง 13 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  
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เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
แนวโนมดานระบบนิเวศ 
1. การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาของมนุษย ทําใหระบบนิเวศพื้นที่ปา
หลายแหงเปลีย่นแปลงไป 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.88 

2. ระบบนิเวศชายฝงทะเลมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากมนุษย
เขาไปทําลายระบบนิเวศมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.87 

3. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาติ มีมากขึ้น 
เนื่องจากระบบนิเวศขาดความสมดุล 

4.00 1.00 มาก 0.85 

4. การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกอสรางโครงการขนาด
ใหญๆ  กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศมากข้ึน 

4.00 1.00 มาก 0.84 

5. ระบบนิเวศตางๆในประเทศไทย มีแนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้น 
 

4.00 1.00 มาก 0.83 

6. การแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศในประเทศไทย  
สวนหน่ึงเปนไปตามสภาพภูมิอากาศของโลก 

4.00 1.00 มาก 0.73 

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย และสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
และพลังงาน  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 

 
0.88 

2. การสูญพันธุของสัตวหลายชนิดในประเทศ เชน นก สัตวปา ทําให  
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.00 1.00 มาก 0.85 

3. การใชทรัพยากรธรรมชาติ มีความรุนแรงและมีปญหาเพิ่มมากขึ้น 
 

4.00 1.00 มาก 0.83 

4. ทรพัยากรทางทะเลเสื่อมโทรมมากข้ึน เน่ืองจากผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวที่ไมถูกวิธี   

4.00 1.00 มาก 0.81 

5. ประเทศไทยใชส่ิงแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อการพฒันา
ตนเองในอัตราที่สูง 

4.00 1.00 มาก 0.76 

6. แนวทางการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของประเทศ ยังมุง
ไปสูการทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิ

4.00 1.00 มาก 0.75 

แนวโนมดานพลังงาน 
1. คนไทยมพีฤติกรรมการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย เนื่องจากขาด  
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.85 

2. มีการใชพลังงานมากขึ้น เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตร เปนสังคมอุตสาหกรรม 

4.00 1.00 มาก 0.84 

3. นโยบายของรัฐในเรื่องการประหยัดพลังงาน ยังขาดความ
ชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

4.00 1.00 มาก 0.81 

4.  ประเทศไทยมีปญหาการลงทุนสูง ในเรื่องพลังงานทดแทน 
 

4.00 1.00 มาก 0.79 

ตาราง 13 (ตอ)  
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เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานพลังงาน (ตอ) 
5. ประเทศไทยยงัไมมีการทาํวิจยักวางขวางเพยีงพอ ในเรื่องการ
หา    พลงังานทดแทนมาใชในอนาคต  

 
4.00 

 
2.00 

 
มาก 

 
0.78 

6. มีการรณรงคใหประชาชนประหยัดการใชน้ํามัน มากกวาที่
จะเปลีย่นแนวคิดใหมาใชพลงังานทดแทน 

4.00 1.00 มาก 0.76 

7. มีระบบการขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ที่ชวยลดการใช
พลงังานเชื้อเพลิงจากรถยนต  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

แนวโนมดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ  
1. ชุมชนเมืองใหญๆ มีปญหามลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง
ขนาดเล็กเพิ่มข้ึน 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.86 

2. สารพิษที่ตกคางในระบบนิเวศ เชน สารเคมี ยาฆาแมลง 
กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนไทย 

4.00 1.00 มาก 0.85 

3. ประเทศไทยยังขาดการดูแล ควบคุม กํากับ ในเรื่องการจัดการ
ขยะที่เปนสารพษิ เชน แบตเตอรี่มือถือ 

4.00 1.00 มาก 0.85 

4. มลพิษจากโรงงานมากขึ้น เนื่องจากเจาของโรงงานเห็นแกตัว
ไมใหความสําคัญกับมาตรการปองกนั 

4.00 1.00 มาก 0.84 

5. นโยบายการควบคุมมลพิษของภาครัฐ ยังขาดความชัดเจน  
ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.82 

6. สภาพสิ่งแวดลอมจะเลวรายมากข้ึน 
 

4.00 1.00 มาก 0.81 

7. เกษตรกรขาดความตระหนักในการผลิตอาหาร เชน พืช ผัก 
ผลไม ใหปลอดสารพษิมากข้ึน 

4.00 1.00 มาก 0.79 

8. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ถูกมนุษยมองเปนแค วัตถุดิบ
ในการผลิต และเปนตนทุนในการพฒันา 

4.00 0.00 มาก 0.79 

9.  มลพิษที่มีผลกระทบ เชน ขยะ น้ําเสีย มีการบริหารจัดการมากข้ึน  
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

 
ตาราง 14 แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน  
1. จัดการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหเชื่อมโยงกับการพฒันาที่
ยั่งยืน 
 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.70 

 
ตาราง 14 (ตอ)  
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เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 

ควอไทล 
โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน  (ตอ) 
2. จัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา ใหเรยีนรูเกีย่วกับสถานภาพของ
การใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยใชการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) 

4.00 1.00 มาก 0.70 

3. เนนการสรางความเขาใจในสาระสําคัญ 3 ประการ คือ การ
เกิดเปนมนุษยมีหนาทีท่าํอะไร มนษุยกับมนุษยดวยกัน มี
ความสัมพันธกนัอยางไร มนุษยมีความสัมพันธกับธรรมชาติและ
สรรพสิ่งในธรรมชาติอยางไร  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.69 

4.  จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชหลักการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบ (Whole School Approach)  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 

5. จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชแนวคิดของความโนม
เอียงตามธรรมชาติของมนุษย ที่จะเขาไปเกี่ยวของกับชีวิตหรือ
กระบวนการที่คลายชีวิต (Biophilia) 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

 
ตาราง 15 แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนวโนมดานสังคม 
1. ปญหาสงัคมถูกนํามาศกึษามากขึ้น ในเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา 
 

 
 
 

4.00 

 
 
 

1.00 

 
 
 

มาก 

 
 
 

0.73 

2. สังคม (แตละสาขาอาชพี) เขามามีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรม การพฒันาหลักสูตร จากรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) 
เปนรูปแบบที่ไมเปนทางการ (Informal) มากข้ึน 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

3. เปนสังคมประชาธิปไตยมากขึ้น แตมีคุณธรรมดานสิ่งแวดลอม
ดวย 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

แนวโนมดานเศรษฐกิจ 
1. ปริมาณการเพิ่มการใชจาย คานิยมในการบรโิภค เปนไปในทิศทาง
ทีร่วดเร็ว และสูงกวากระแสการอนุรกัษ 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.82 

2. แนวทางการพฒันาประเทศมุงการพฒันาเชงิเศรษฐกิจ ทาํใหมี
การใชพลังงาน การใชทรพัยากรธรรมชาติ การบริโภคเพิ่มข้ึน 

4.00 0.00 มาก 0.80 

3. ผูผลิตมุงเนนผลผลิตอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม  

4.00 0.00 มาก 0.79 
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ตาราง 15 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานเศรษฐกิจ (ตอ) 
4. ทั่วโลกเนนเศรษฐกิจที่เปนการคาเสร ี
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.76 

5.   เศรษฐกิจชุมชนดีได  เพราะมีฐานมาจากสิ่งแวดลอม และ
ทรพัยากรธรรมชาติที่ยัง่ยืนในระดับชมุชน 

4.00 1.00 มาก 0.73 

6.  สินคาที่ผลิตออกไป มีคุณภาพและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

แนวโนมดานการเมือง 
1. นโยบายทางการเมือง เนนในเรื่องของเศรษฐกิจ มากกวาการ
ใหการศึกษา 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.82 

2. นักการเมืองยังขาดความรูความเขาใจ ในเรื่องส่ิงแวดลอม
ศึกษา 

4.00 2.00 มาก 0.76 

3. นโยบายดานสิ่งแวดลอมของพรรคการเมืองตางๆ ยังไมไดถูก
นํามาใชประโยชนในการพฒันาส่ิงแวดลอมอยางเต็มที ่

4.00 1.00 มาก 0.75 

4.  รัฐบาลยังขาดมาตรการจริงจัง ในการปองกันแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.73 

5. ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของ
นักการเมืองมากขึ้น 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

6. เปนการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม (People Active 
Participation) ในการปกปองดูแลทั้งตัวเองและสวนรวม 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

7. เปนการเมืองสีเขียว เนนนโยบายดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.59 

แนวโนมดานวัฒนธรรม 
1. พฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหม สงผลกระทบตอวฒันธรรม
อยางมาก 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.84 

2. การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติอยางเดียว  ทําให
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ถูกบริโภคมากเกินไป 

4.00 0.00 มาก 0.80 

3.  วัฒนธรรมตะวันตกเขามากลืนวัฒนธรรมด้ังเดิม 
 

4.00 0.00 มาก 0.79 

4.  กระแสวัฒนธรรมนานาชาติที่มากขึ้น ทําใหคนมีคานิยมใน
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมลดลง 

4.00 0.00 มาก 0.79 

5. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนเครือขายในการ 
เผยแพรวัฒนธรรม ตั้งแตระดับโลก ประเทศ และทองถ่ิน 

4.00 1.00 มาก 0.70 

6. วัฒนธรรมบางอยาง เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน นํามาเปน
ทางออกของการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

4.00 1.00 มาก 0.69 
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ตาราง 15 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานวัฒนธรรม (ตอ) 
7. มีการนําภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม ในทองถิ่น
มาเชื่อมโยงกับส่ิงแวดลอมศึกษามากขึ้น 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.69 

8. เนนวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่ทําใหคนเคารพ
ธรรมชาติ และอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมีความสุข 

4.00 1.00 มาก 0.68 

9. มีการนําวัฒนธรรม มาชวยเกื้อหนุนใหคนอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

แนวโนมดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. การพัฒนาของโลก มีแนวโนมทําใหคนพึ่งพาวัตถุและเทคโนโลยี
มากขึ้น 

 
4.00 

 

 
0.00 

 

 
มาก 

 

 
0.80 

2.  มีการใชเทคโนโลยีบางอยาง เปนตัวเรงการใช และทาํลาย
ทรพัยากร  เชน เทคโนโลยกีารผลิตสนิคาแบบเกา 

4.00 1.00 มาก 0.74 

3. มีการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหนักเรียนเขาไป
ศึกษาสภาพปญหาและผลกระทบของการใชเทคโนโลยี ที่มีตอ  
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.71 

4.   มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.70 

5. มีการกาํหนดนโยบายหรือมาตรการ การนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใช เพื่อปองกันการทาํลายสิ่งแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.69 

6. รัฐสงเสริมสนับสนุนการศกึษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
สําหรับใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในประเทศมากขึ้น 

4.00 1.00 มาก 0.69 

7. มีการออกแบบเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ระบบนิเวศ 

4.00 1.00 มาก 0.68 

8. ทุกหนวยงานรวมมือกัน เช่ือมโยงเครือขายการเรียนรู  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ , ICT) ดานสิ่งแวดลอม การติดตอส่ือสาร 
และการรับรูปญหาเขาดวยกัน แลวจาํลองเปนภาพอนาคต
สถานการณส่ิงแวดลอม ใหเด็กไดมองเห็นภาพ 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.64 

แนวโนมดานนโยบายการศกึษาของรัฐ  
1. เปนนโยบายที่ทาํใหเด็กไทย รูจักของดีใกลตัว รูจักธรรมชาติ   
รูจกัทรพัยากรที่มีอยูในทองถิ่น และนํามาใชประโยชนในการ
พฒันาทองถิ่นและประเทศ 

 
4.00 

 

 
1.00 

 

 
มาก 

 

 
0.71 

 

2. ส่ิงแวดลอมศึกษาในชุมชนทองถิ่นเปนรูปธรรมข้ึน เพราะมี
การกําหนดสาระที่เปนทองถิ่น 

4.00 1.00 มาก 0.71 

3. มีทิศทางที่พัฒนาไปบนฐานของการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่ดี 

4.00 1.00 มาก 0.69 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานนโยบายการศกึษาของรัฐ  (ตอ) 
4.   มีการนาํสภาพปญหาทีพ่บ มาวจิัย สังเคราะห  จัดการเรยีนการ
สอนมากขึ้น 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.68 

แนวโนมดานนโยบายสิ่งแวดลอมศกึษา 
1. มีการบูรณาการเรื่องประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ไวในหลักสูตร
และกิจกรรมการเรยีนรู 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.73 

2. นโยบายดานส่ิงแวดลอมศึกษาในระดับประเทศ ยังไมมีความ
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

4.00 1.00 มาก 0.70 

3. มีการใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
 

4.00 1.00 มาก 0.70 

4. กระทรวงศึกษาธกิารกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมมือกันจัดทําแผนสิ่งแวดลอมศึกษาแหงชาติ
ข้ึนมา  

4.00 1.00 มาก 0.69 

5. มีการเชื่อมโยงนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาเขากับนโยบาย
ดานการศึกษาของรัฐ 

4.00 1.00 มาก 0.69 

6. มีการฝกอบรมการบูรณาการสาระสิ่งแวดลอม เขาไปในทกุกลุม
สาระการเรียนรูใหกับครูผูสอน 

4.00 1.00 มาก 0.69 

7.  มีการศึกษาคนควาวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

 
ตาราง 16 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา   
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
แนวโนมดานปรชัญาของหลักสูตร  
1.  ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทําใหคนพฒันาไดอยางรอบดาน 

 
 

4.00 
 

 
 

0.75 
 

 
 

มาก 
 

 
 

0.78 

2. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปนสวนหน่ึงของ
ธรรมชาติ ทุกสิ่งทกุอยางเช่ือมโยงกนั อยางเปนเหตุและผล 

4.00 1.00 มาก 0.77 

3. เปนการเรยีนเพือ่การพฒันาที่ยั่งยนื ชวยใหคนมีความรู  
ความรูสึก  สํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม รวมมือกันในการใช
ประโยชน อนุรักษ  ปองกัน แกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

4.00 1.00 มาก 0.74 

4. เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และเพื่อส่ิงแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.74 
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ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานปรชัญาของหลักสูตร  (ตอ) 
5. มนุษยสรางความรู จิตสํานึกดวยตนเองได โดยการไปสัมผัส 
เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยตรง (Direct Contact) 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.72 

6.  สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน ที่เห็นแกประโยชนสวนรวม 
มากกวาประโยชนสวนตน 

4.00 1.00 มาก 0.72 

แนวโนมดานคณุลักษณะของผูเรียน 
1. เรียนรูตลอดชีวิต 
 

 
4.00 

 
2.00 

 
มาก 

 
0.77 

2. มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล รักษา ใช
ประโยชน และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

4.00 1.00 มาก 0.71 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

4.00 1.00 มาก 0.70 

4. เปนผูผลิตที่มีจิตสํานึกในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.70 

5.  เปนผูบริโภคทีมี่คานิยมในการบริโภคสินคาอยางประหยดั และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4.00 1.00 มาก 0.70 

6. เขาไปมีสวนรวมในการปองกัน และแกปญหาสิ่งแวดลอม  
 

4.00 1.00 มาก 0.70 

7.  เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภิบาล 
 

4.00 1.00 มาก 0.69 

8.  เปนคนที่รับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม  
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.69 

แนวโนมดานจุดมุงหมายของหลกัสูตร 
1. ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
0.78 

2. ใหผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และ  
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.77 

3. ใหผูเรยีนรกั ชื่นชมหวงแหน เอื้ออาทรตอส่ิงแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.76 

4. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล รักษา ใชประโยชนและ
อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4.00 1.00 มาก 0.76 

5. ใหการศึกษาพื้นฐาน (General Education) ในการดําเนินชีวิต
แกผูเรียน  

4.00 1.00 มาก 0.75 

6. ใหผูเรียนมีเจตคติ คานิยมที่ถูกตองตอส่ิงแวดลอม 4.00 1.00 มาก 0.75 
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ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานจุดมุงหมายของหลกัสูตร (ตอ) 
7.  ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 

 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.75 

8. ใหผูเรยีนรูเทาทนัโลกอนาคต ไมยอมใหใครมาแยงชงิ
ทรพัยากร 
 

4.00 1.00 มาก 0.74 

9.  ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการตัดสินใจ 
 

4.00 1.00 มาก 0.73 

10. ใหผูเรียนคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ มากกวาประโยชน
ของตัวเอง 

4.00 1.00 มาก 0.73 

แนวโนมดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
1. บูรณาการส่ิงแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระ 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.76 

2.  กําหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆ ทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใชบูรณาการสอดแทรกเขาไปในกลุม
สาระวิชาตางๆ 

4.00 1.00 มาก 0.76 

3. จัดเปนสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 

4.00 1.00 มาก 0.74 

4. จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไมบังคับ) ใหนักเรียน
ไดเลือกเรียน 

4.00 1.00 มาก 0.70 

แนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา (ชวงช้ันที่ 1) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู  
1. ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (ใกลตัว) 
 

 
 

4.00 

 
 

0.00 

 
 

มาก 

 
 

0.79 

2. ปญหาสิง่แวดลอม (ใกลตัว) ในครอบครวั สถานศึกษา และ
ชุมชน 
 

4.00 0.00 มาก 0.78 

3. ความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช (ระบบนิเวศ) 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

4. พลังงาน น้ํา ไฟฟา 
 

4.00 1.00 มาก 0.74 
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แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  
1. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน) 

 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.74 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียน
เปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ  

4.00 1.00 มาก 0.72 

 
 
ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  (ตอ) 
3. เปนวิธีการ (Means) เชน ส่ิงที่เด็กสนใจ แลวเช่ือมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.68 

4.  เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

5. จัดกิจกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชีวติ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ 
ปฏิบัติ)  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

6. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.63 

7. จัดกิจกรรมการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหครอบคลุมทัง้ 3 มิติ  
คือ การเรยีนรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม การเรยีนรูในสิง่แวดลอม และ
การเรยีนรูเพื่อส่ิงแวดลอม 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.63 

8. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง,    
PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

3.00 1.75 ปานกลาง 0.61 

9. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน เพื่อแกปญหา
ส่ิงแวดลอมของหนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.60 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.59 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  (กิจกรรมเสริม) 
1. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.69 

2. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรยีน 

4.00 1.00 มาก 0.69 

3. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว ใหผูเรียน 
ไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

4. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น  

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 
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5. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.63 

6. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํกิจกรรมในชวง
ระยะเวลาที่กาํหนด 

3.00 1.75 ปานกลาง 0.61 

7.  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.59 

8. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.57 

 
ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู    
1. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.75 

2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.71 

3. ส่ือเอกสาร 
 

3.50 1.00 มาก 0.68 

4. ส่ืออุปกรณทางวทิยาศาสตร 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

5. ส่ือเทคโนโลย ี
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.61 

6. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.60 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล    
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน ครู ผูปกครอง 
เพื่อน และชุมชน  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.69 

แนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา (ชวงช้ันที่ 2) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู  
1. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.80 

2. การดูแลสุขภาพ พลานามัย 
 

4.00 0.00 มาก 0.79 

3. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 

4.00 0.00 มาก 0.79 

4. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด  ภูมิภาค 
และในประเทศไทย 

4.00 1.00 มาก 0.78 

5. ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหา 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 
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6. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

7. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 

4.00 1.00 มาก 0.76 

8. การผลิต การบริโภค 
 

4.00 1.00 มาก 0.76 

9. พลงังาน 
 

4.00 1.00 มาก 0.75 

 
ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานสาระการเรียนรู (ตอ) 
10. สภาพทางภูมิศาสตร 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.73 

11. ปญหาสังคม 
 

4.00 1.00 มาก 0.73 

12. ประชากร 
 

4.00 1.00 มาก 0.71 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  
1. หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธีสอน) 

 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.77 

2. จัดกิจกรรมการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรยีน
เปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

4.00 1.00 มาก 0.76 

3. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.72 

4. เปนวิธีการ (Means) เชน ส่ิงที่เด็กสนใจ แลวเชื่อมโยงไป
ในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

4.00 1.00 มาก 0.71 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชีวติเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4.00 1.00 มาก 0.70 

6. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต 

4.00 1.00 มาก 0.68 

7. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  
คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 

9. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน เพื่อ
แกปญหาสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆในทองถิ่น 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 
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11. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรงุ,   PDCA)  
เปนกรอบในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  (กิจกรรมเสริม)  
1. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี  
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.74 

2. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรยีน 

4.00 1.00 มาก 0.72 

 
ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  (กิจกรรมเสริม) (ตอ) 
3. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน
ทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.70 

4. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว ใหผูเรียน
ไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.70 

5. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.69 

6. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

7. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรยีนไดทํากจิกรรมในชวงระยะเวลา
ที่กําหนด 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.64 

8. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.62 

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู    
1. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.77 

2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.75 

3. ส่ือเอกสาร 
 

4.00 1.00 มาก 0.72 

4. ส่ืออุปกรณทางวทิยาศาสตร 
 

4.00 1.00 มาก 0.69 

5. ส่ือเทคโนโลย ี
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

6. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 
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แนวโนมดานการวัดและประเมินผล  
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน ครู ผูปกครอง 
เพื่อน และชุมชน  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.72 

แนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา (ชวงช้ันที่ 3) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู  
1. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.79 

2. ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 
 

4.00 0.00 มาก 0.79 

 
ตาราง 16 (ตอ)   
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานสาระการเรียนรู (ตอ) 
3. การปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
0.78 

4. สาระการเรียนรูที่เกีย่วกับประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

5. สถานการณในทองถ่ิน  
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

6. พลังงาน 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในชุมชน ภูมิภาค ประเทศ
ไทย กลุมประเทศอื่น และประเทศใกลเคียง 

4.00 1.00 มาก 0.75 

8. พฤติกรรมของมนุษย 
 

4.00 1.00 มาก 0.75 

9.  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความคลายคลงึ และแตกตางจาก
ประเทศไทย  

4.00 1.00 มาก 0.73 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู   
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาโดยยึดหลักการผูเรียน
เปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.79 

2. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
 

4.00 0.00 มาก 0.79 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

5. จัดกจิกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชีวติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ 

4.00 1.00 มาก 0.75 
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ปฏิบัติ) 
 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  
คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.75 

7. เปนวิธีการ (Means) เชน ส่ิงที่เด็กสนใจ แลวเช่ือมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

4.00 1.00 มาก 0.75 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

4.00 1.00 มาก 0.75 

9. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต 
 ปจจุบัน และอนาคต  

4.00 1.00 มาก 0.74 

ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู (ตอ) 
10. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทํางาน เพื่อแกปญหา
ส่ิงแวดลอมของหนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.74 

11. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง,   
PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู 

4.00 1.00 มาก 0.73 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  (กิจกรรมเสริม) 
1. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี  
 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
0.77 

2. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.75 

3. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียน 

4.00 1.00 มาก 0.75 

4. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน
ทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น  

4.00 1.00 มาก 0.75 

5. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

4.00 1.00 มาก 0.73 

6. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว ใหผูเรียน
ไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.73 

7. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 

4.00 1.00 มาก 0.70 

8. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรยีนไดทํากจิกรรมในชวงระยะเวลา
ที่กําหนด 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 
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แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู  
1. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.80 

2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.79 

3. ส่ือเอกสาร 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

4. ส่ืออุปกรณทางวทิยาศาสตร 
 

4.00 1.00 มาก 0.74 

5. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4.00 1.00 มาก 0.73 

6. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4.00 1.00 มาก 0.73 

 
ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล  
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยผูเรยีน ครู ผูปกครอง 
เพื่อน และชุมชน  

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.75 

แนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา (ชวงช้ันที่ 4) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู  
1. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.81 

2. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.81 

3. มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม 
 

4.00 1.00 มาก 0.80 

4. จริยธรรม คุณธรรม 
 

4.00 2.00 มาก 0.79 



 46 

5.  การพฒันาที่ยัง่ยืน  
 

4.00 2.00 มาก 0.79 

6.  เทคโนโลย ี
 

4.00 1.00 มาก 0.79 

7.  พลงังาน 
 

4.00 1.75 มาก 0.79 

8. ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน ในประเทศไทย 
ประเทศเพื่อนบาน และของโลก 

4.00 0.00 มาก 0.79 

9. สถานการณส่ิงแวดลอมระดับโลก ผลกระทบที่เกิดข้ึน และ
วิธีการปองกันแกปญหา 

4.00 2.00 มาก 0.78 

10.  สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับโลก 
 

4.00 1.00 มาก 0.77 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.83 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรยีน
เปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 

4.00 1.00 มาก 0.81 

3. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
 

4.00 1.00 มาก 0.80 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) 
 

4.00 1.25 มาก 0.79 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชีวติเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม 5 ข้ัน (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

4.00 2.00 มาก 0.79 

ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู  (ตอ) 
6. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

 
4.00 

 
2.00 

 
มาก 

 
0.79 

7. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  
คือ การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม 

4.00 2.00 มาก 0.78 

8. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการทาํงาน เพื่อแกปญหา
ส่ิงแวดลอมของหนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

4.00 2.00 มาก 0.78 

9. เปนวิธีการ (Means) เชน ส่ิงที่เด็กสนใจ แลวเชื่อมโยงไปใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

4.00 1.00 มาก 0.77 

10. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต 

4.00 1.00 มาก 0.77 
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11. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง,   
PDCA)  เปนกรอบในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

4.00 1.00 มาก 0.76 

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  (กิจกรรมเสริม)  
1. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

 
4.00 

 
2.00 

 
มาก 

 
0.78 

2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

4.00 2.00 มาก 0.78 

3. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน
ทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น  

4.00 1.00 มาก 0.76 

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรยีน 

4.00 1.00 มาก 0.75 

5. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

4.00 1.00 มาก 0.74 

6. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระยะยาว ใหผูเรียน
ไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 

4.00 1.00 มาก 0.74 

7.  เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
 

4.00 1.00 มาก 0.72 

8. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรยีนไดทํากจิกรรมในชวงระยะเวลา
ที่กําหนด 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู   
1. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.81 

2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 

4.00 1.00 มาก 0.80 

ตาราง 16 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู  (ตอ) 
3. ส่ือเอกสาร 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.80 

4. ส่ืออุปกรณทางวทิยาศาสตร 
 

4.00 1.00 มาก 0.76 

5. ส่ือเทคโนโลย ี
 

4.00 1.00 มาก 0.76 

6. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน  
 

4.00 1.00 มาก 0.76 
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แนวโนมดานการวัดและประเมินผล  
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียน ครู ผูปกครอง 
เพื่อน และชุมชน 

4.00 1.00 มาก 0.75 

 
ตาราง 17 แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมการบรหิารจดัการหลกัสูตรส่ิงแวดลอมศกึษาระดบัการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน 
แนวโนมดานบคุลากร  
1. ส่ือมวลชน มีบทบาทสําคัญในการใหความรู ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ทางสื่อตางๆ แกประชาชนทั่วไป 

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 

มาก 

 
 

0.70 

2. ครูกับผูนําชุมชน เปนแกนในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาในสถานศึกษา  

4.00 1.00 มาก 0.69 

3. ครูที่ผานการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนผูประสานงาน 
(Co - ordinator) ในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 

4.00 1.00 มาก 0.69 

4. มีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

5. เจาหนาที่ของกระทรวงทรพัยากรและสิ่งแวดลอม เปนบุคลากร
หลัก ที่สนับสนุนการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

6. บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ชวยสนับสนุนการพัฒนาครู
อาจารยในสถานศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

7. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
ศึกษา ไวเปนเรื่องหนึ่งที่สถานศึกษาตองปฏิบัติ 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.64 

แนวโนมดานงบประมาณ 
1. เปนลักษณะระดมสรรพกําลงั  ระดมทุน ระดมงบประมาณใน
ชุมชนทองถิ่น สนับสนุนสถานศึกษา ทีท่าํโครงการดานสิง่แวดลอม
ศึกษา 

 
3.00 

 
2.00 

 
ปานกลาง 

 
0.62 

ตาราง 17 (ตอ)  
 

เหตุการณ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

โอกาสที ่
เปนไปได 

ความเปนไปได 
ข้ันตน 

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู 
1. มีการใชแหลงการเรียนรูในทองถิน่มากข้ึน 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.75 

2. ส่ือการเรยีนรูตางๆ มีไวทั้งในสถานศึกษา และในศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใหเดก็ไดเรียนรู 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 

3. เปนสื่อการเรียนรูที่ทําใหมีการทดลองพิสูจนใหเห็นคําตอบ
ทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้น 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.68 
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4. สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู ที่มีลักษณะเปนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น เชน หองเรียนสีเขียว 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.67 

5. มีการสนับสนุนเพิ่มเติมสื่อการเรียนรูที่มีอยูแลว จากหนวยงาน
ตางๆ ใหกับสถานศึกษา เชน คูมือการสอน 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

6. มีการจัดสรรงบประมาณใหกับทองถ่ิน เพื่อใหทองถิ่นผลิต
ส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.63 
 

7. มีการสนับสนุนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู (Net Work ICT) 
ดานส่ิงแวดลอมศึกษา ระหวางผูเรียนดวยกัน 

3.00 2.00 ปานกลาง 0.61 

แนวโนมดานปจจัยสนับสนุนอื่นๆ  
1. นโยบายของสถานศึกษา เห็นคุณคาสิ่งแวดลอมศกึษามากขึ้น 
 

 
4.00 

 
1.00 

 
มาก 

 
0.72 

2. มีการเนนใหเด็กเขาไปสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน เชื่อมโยง
องคความรูที่ไดรับเขากับความรูทางวิทยาศาสตร 

4.00 1.00 มาก 0.70 

3. มีวิทยากรทองถ่ิน เขามาชวยในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาของสถานศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ของนักเรียน (Open House) ใหผูอื่นไดเขาชม 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

5. องคกรของรัฐ ชุมชน และภาคเอกชน มีสวนรวมในการดูแล 
ชวยเหลือการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.66 

6. จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

7. มีการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับประเทศ  เชื่อมโยงการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงาน 
และองคกรตางๆ 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

8.  การบริหารจัดการตั้งแตระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา มีการวางระบบการกํากับติดตาม และการรายงานผล
ในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาใหชัดเจน 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.65 

9.  ทุกกระทรวงรวมกัน กําหนดนโยบาย หรือแผนพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา และดาํเนินการพรอมกันอยางตอเนื่อง 

3.00 1.00 ปานกลาง 0.64 

 ผลการวเิคราะหแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตามความคิดเห็นของบคุลากรที่ปฏิบติังานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
จํานวน 339 คน สรุปเปนภาพรวมโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณ จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) 
แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 2) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 3) แนวโนม
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) แนวโนมปจจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) แนวโนมการ
บริหารจัดการหลักสูตร สิ่งแวดลอมศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 291 เหตุการณ รายละเอียดแสดงในตาราง 
18  
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ตาราง 18 สรุปโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณ  
 

เหตกุารณ โอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตกุารณ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 

1. แนวโนมสถานการณส่ิงแวดลอมในระดับโลก 
1.1 ระบบนิเวศ 
1.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.3 พลังงาน 
1.4 สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

2. แนวโนมสถานการณส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
   2.1 ระบบนิเวศ 
   2.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
   2.3 พลังงาน 
   2.4 สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  
3. แนวโนมการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
4. แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกบัหลกัสตูรส่ิงแวดลอมศึกษา 
   4.1. สังคม 
   4.2 เศรษฐกิจ 
   4.3 การเมือง 
   4.4 วัฒนธรรม 
   4.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   4.6 นโยบายดานการศึกษาของรัฐ 
   4.7 นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
5. แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
   5.2 คุณลักษณะของผูเรียน 
   5.3 จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

 
 
 
2 
2 

 
5 
6 
4 
3 
 
6 
6 
6 
8 
2 
 
1 
5 
4 
8 
7 
4 
6 
 
6 
7 
10 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
3 
 
2 
1 
3 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 

 
5 
6 
7 
6 
 
6 
6 
7 
9 
5 
 
3 
6 
7 
9 
8 
4 
7 
 
6 
8 
10 

 
ตาราง 18 (ตอ)  
 

เหตกุารณ โอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตกุารณ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 

5. แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ตอ) 
   5.4 รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
   5.5 แนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (ชวงชั้นที ่1)  
     5.5.1 สาระการเรียนรู   

 
 
 
 
 

 
4 
 
4 
3 

 
 
 
 
7 

 
4 
 
4 
10 
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     5.5.2 กิจกรรมการเรียนรู 
     5.5.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     5.5.4 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
     5.5.5 การวดัและประเมินผล  
   5.6. แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (ชวงชั้นที่ 2) 
     5.6.1 สาระการเรียนรู 
     5.6.2 กิจกรรมการเรียนรู 
     5.6.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     5.6.4 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
     5.6.5 การวดัและประเมินผล  
  5.7 แนวโนมหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา (ชวงช้ันที่ 3) 
     5.7.1 สาระการเรียนรู 
     5.7.2 กิจกรรมการเรียนรู 
     5.7.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     5.7.4 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
     5.7.5 การวดัและประเมินผล  
5.7 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (ชวงชั้นที่ 4) 
     5.7.1 สาระการเรียนรู 
     5.7.2 กิจกรรมการเรียนรู 
     5.7.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     5.7.4 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
     5.7.5 การวดัและประเมินผล  
6. การบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา   
    6.1 บุคลากร 
    6..2 งบประมาณ 
   6.3 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
   6.4 ปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ 
 

2 
3 
1 
 

12 
6 
5 
4 
1 
 
9 
11 
7 
6 
1 
 

10 
11 
7 
6 
1 
 
3 
 
1 
2 

6 
3 
 
 
 
5 
3 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
1 
6 
7 

8 
6 
1 
 

12 
11 
8 
6 
1 
 
9 
11 
8 
6 
1 
 

10 
11 
8 
6 
1 
 
7 
1 
7 
9 

รวม (เหตกุารณ) 4 224 63 291 
 
 จากตาราง 18 แสดงวา บุคลากรทีป่ฏบัิติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีความเห็นวา แนวโนม
เหตกุารณท่ีผูเช่ียวชาญมีฉันทามต ิ จํานวน 291 เหตกุารณ  มีโอกาสที่เปนไปไดมากที่สุด จาํนวน 4 
เหตุการณ  โอกาสที่เปนไปไดมาก จํานวน 224 เหตุการณ และโอกาสที่เปนไปไดปานกลาง จาํนวน 63 
เหตุการณ  
 ผูวจิัยนําแนวโนมเหตุการณท่ีมีโอกาสเปนไปไดในระดับปานกลางขึ้นไป (คามัธยฐานต้ังแต 3.00 
ขึ้นไป) ตามความเห็นของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 291 เหตุการณ มา
สังเคราะหรวมกับแนวโนมเหตุการณท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ วงลออนาคต ผลปฏิสัมพันธระหวาง
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แนวโนมเหตุการณ แลวสรางเปนรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตอไป (รายละเอียดแสดงในระยะที ่2)  
 
 2. ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเนือ่ง (Cross - Impact Analysis)  
 ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง เปนการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดระหวาง
แนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
เสื่อมโทรมลง ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชือ่มโยงกบัแนวคดิ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และพลังงาน เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 4) องคกรของรัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 5) 
ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนรุักษ ปองกนั แกปญหา
ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม และพลังงาน อยางยั่งยืน ของแนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557  ตามกรอบแนวคิดผลการสรางวงลอ
อนาคต (ภาพประกอบ 6)  
 ผูวจิัยนําแนวโนมเหตุการณสืบเนื่องจํานวน 5 ดาน สรางเปนตารางเมตริกซประมาณคาความ
เปนไปไดขั้นตนของเหตุการณ และความเปนไปไดทีจ่ะเกิดขึ้นของอีกเหตุการณหนึ่งแบบมีเง่ือนไข โดย
การแปลงคาคะแนนโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณออกเปน 5 ระดับ คือ 20, 40, 60, 80, 100 
(คาความเปนไปไดนอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามลําดับ) แลวใหบุคลากรที่ปฏิบัตงิานดาน   
สิ่งแวดลอมศึกษาเปนผูใหคาคะแนน ผูวิจัยนําคาคะแนนทีไ่ดมาวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนม
เหตุการณสบืเนื่อง  ซึ่งแบงออกเปน 3 ขัน้ คือ ขั้นที ่ 1 เปนการวิเคราะหความเปนไปไดขั้นตน (Initial 
Probability) และความเปนไปไดแบบมีเง่ือนไข (Conditional Probability) ของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 
จํานวน 5 ดาน โดยใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย (Criterion reference) ของวเิชียร เกตุสิงห (2538 : 9) ขั้น
ท่ี 2 เปนการสรางเมตริกซผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง (Cross - Impact Matrix) 
โดยการคํานวณคาแตมตอขัน้ตนของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง (Initial Odds) และคาแตมตอแบบมี
เงื่อนไขของแนวโนมเหตุการณสืบเนื่องแตละคู (New Odds) ขั้นท่ี 3 เปนการวิเคราะหคาอัตราสวนแตมตอ
ของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ืองแตละคู (Occurrence Odds Ratios) รายละเอียดแสดงดังตอไปน้ี  
 ข้ันที ่1 การวิเคราะหความเปนไปไดขั้นตน และความเปนไปไดแบบมีเงือ่นไข ของแนวโนมเหตุการณ
สืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณ
และคุณภาพ 2) การจัดสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชือ่มโยงกับแนวคิดการพฒันาที่ยัง่ยืน  3) หลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษามีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู 4) องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสตูร
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สิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศกึษามากขึ้น 5) ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมใน
การดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 
 ผูวจิัยวิเคราะหคาความเปนไปไดขั้นตนของแตละแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง และคาความเปนไป
ไดแบบมีเง่ือนไขของแนวโนมเหตุการณสบืเนื่องแตละคู โดยการประมาณคาความเปนไปไดจากนอยท่ีสุด 
คือ 0 ถึงมากที่สุด คือ 1.00 จากคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โอกาสที่จะเกิดขึ้นของแนวโนมเหตุการณ
สืบเน่ือง รายละเอียดแสดงในตาราง 19 
 

ตาราง 19 ตารางเมตริกซการประมาณคาความเปนไปไดข้ันตน และคาความเปนไปไดแบบมีเง่ือนไขของแนวโนมเหตุการณ
สืบเนื่อง 
 

เหตุการณที่เกิดขึน้ ความ
เปนไปได 

ความเปนไปไดแบบมีเงื่อนไขของแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง  
(Conditional Probability) 

 ข้ันตน 1 2 3 4 5 
1. ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลง 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
 

 
0.73 

 
* 

 
0.59 

 
0.63 

 
0.58 

 
0.60 

2. การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา มีการเช่ือมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 
0.64 

 
0.53 

 
* 

 
0.64 

 
0.61 

 
0.70 

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ
และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
0.68 

 
0.55 

 
0.64 

 
* 

 
0.64 

 
0.73 

4. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 
 

 
0.58 

 
0.51 

 
0.62 

 
0.63 

 
* 

 
0.66 

5. ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และ  
มีสวนรวมในการดแูล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
0.65 

 
0.54 

 
0.66 

 
0.69 

 
0.67 

 
* 

  
* ไมระบุคาคะแนนโอกาสที่เปนไดของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 

  

 จากตาราง 19 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีความเห็นวา ความเปนไปได
ขั้นตน  
ของแนวโนมระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
หลักสูตร  
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู มีความเปนไปไดมาก (0.73, 0.68) รองลงมา คือ ผูเรียนมีความรู ความ
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ตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การจัดสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื และองคกร
ของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น มี
ความเปนไปไดปานกลาง (0.65, 0.64, 0.58)  
 ความเปนไปไดแบบมีเงื่อนไข ของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแตละคู มีรายละเอียดดังตอไปนี ้  
  1. ความเปนไปไดท่ีแนวโนมระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ทําใหหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษ
พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ผูเรียนมีความรู ความ
ตระหนัก เจตคติ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การจัดสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลกัสตูรสิง่แวดลอม
ศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ เปนไปไดปานกลาง (0.63, 0.60, 0.59, 0.58)  
 2. ความเปนไปไดที่แนวโนมการจัดสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาท่ียั่งยืน ทํา
ใหผูเรยีนมีความรู ความตระหนกั เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกนั 
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนไปไดมาก (0.70) ทําใหหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
หลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ของสถานศึกษามากขึ้น ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลังงาน เสื่อมโทรม
ลงท้ังปริมาณและคุณภาพ เปนไปไดปานกลาง (0.64, 0.61, 0.53)  
 3. ความเปนไปไดท่ีแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการ
อนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาไปในทกุกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรยีนมีความรู 
ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนไปไดมาก (0.73) ทําใหการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกบัแนวคิด
การพัฒนาที่ยัง่ยืน องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชมุชน มีสวนรวมในการจัดการหลกัสตูรสิง่แวดลอม
ศึกษา ของสถานศึกษามากขึ้น ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ เปนไปไดปานกลาง (0.64, 0.64, 0.55)  
 4. ความเปนไปไดที่แนวโนมองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น ทําใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ
และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนรุักษ ปองกนั แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู การจัดสิ่งแวดลอมศกึษามีการ
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เชื่อมโยงกบัแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลง
ท้ังปริมาณและคุณภาพ เปนไปไดปานกลาง (0.66, 0.63, 0.62, 0.51)  
 5. ความเปนไปไดท่ีแนวโนมผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และมีสวนรวมใน
การดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทําใหหลักสูตร      
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตร     
สิ่งแวดลอมศกึษาของสถานศึกษามากขึน้ การจัดสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ  เปนไปไดปาน
กลาง (0.69, 0.67, 0.66, 0.54)   
 เม่ือพจิารณาเปรียบเทียบคาความเปนไปไดแบบมีเง่ือนไข ที่เกดิขึ้นกับตารางคาจํากัดของ
ความเปนไปไดแบบมีเงื่อนไข (Limit for Condition Probabilities) (Stover and Gordon. 1978 : 309)      
คูของแนวโนมเหตุการณที่อาจจะไมเกิดขึ้น มีจํานวน 4 คู เนื่องจากคาความเปนไปไดท่ีคํานวณได 
อยูนอกขอบเขตของตารางคาจํากัด ไดแก 1) การจัดสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษามีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 3) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 4) ผูเรียนมีความรู 
ความตระหนกั เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกนั แกปญหาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อาจไมทําใหระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลง
ท้ังปริมาณและคุณภาพ (0.63  Prob.  1.00), (0.64  Prob.  1.00), (0.58  Prob.  1.00), (0.63  Prob.  
1.00)  
 

 ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหคาแตมตอขั้นตน (Initial Odds) และคาแตมตอแบบมีเง่ือนไข (New 
Odds) ของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแตละคู  
 ผูวจิัยวิเคราะหคาแตมตอขัน้ตน ของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน โดยการคํานวณ
คาอัตราสวนระหวางความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณสืบเนื่อง i ตอความเปนไปไดที่จะไมเกิดเหตุการณ
สืบเนือ่ง i และวิเคราะหคาแตมตอแบบมีเงือ่นไขของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแตละคู โดยการคํานวณคา
อัตราสวนระหวางความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณสืบเน่ือง i เม่ือเกดิเหตุการณสบืเนื่อง j แลว ตอความ
เปนไปไดที่จะไมเกิดเหตุการณสืบเนื่อง i เม่ือเกิดเหตุการณสืบเน่ือง j แลว รายละเอียดแสดงในตาราง 20  
 
 
ตาราง 20 ตารางเมตริกซคาแตมตอ (Occurrence Odds) ของแนวโนมเหตกุารณสบืเนื่อง   
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เหตุการณที่เกิดขึน้ คา 
แตมตอ 

คาแตมตอแบบมีเงื่อนไขของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 
(New Odds)  

 ข้ันตน 1 2 3 4 5 
1. ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลงังาน เสื่อมโทรมลง 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
 

 
2.70 

 
* 

 
1.44 

 
1.70 

 
1.38 

 
1.50 

2. การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
 

 
1.78 

 
0.92 

 
* 

 
1.78 

 
1.56 

 
2.33 

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ
และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
2.12 

 
1.22 

 
1.78 

 
* 

 
1.78 

 
2.70 

4. องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 
 

 
1.38 

 
1.04 

 
1.63 

 
1.70 

 
* 

 
1.94 

5. ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และ  
มีสวนรวมในการดแูล รักษา อนุรกัษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
1.85 

 
1.17 

 
1.94 

 
2.22 

 
2.03 

 
* 

 

* ไมระบุคาคะแนนโอกาสที่เปนไดของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 
 

 จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวา แนวโนมระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เสื่อมโทรมลง 
ท้ังปริมาณและคุณภาพ มีคาแตมตอของความเปนไปไดขั้นตนมากทีสุ่ด (2.70) รองลงมา คือ หลักสตูร    
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู (2.12) ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการ  
ดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (1.85) การจัด     
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการเช่ือมโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืน (1.78) และองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ (1.38)  
 

 ข้ันที ่ 3 การวิเคราะหคาอัตราสวนแตมตอของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแตละคู  (Occurrence Odds 
Ratios)  
 ผูวจิัยวิเคราะหคาอตัราสวนแตมตอของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งแตละคู โดยการคํานวณคา
อัตราสวนระหวางคาแตมตอแบบมีเง่ือนไขของแนวโนมเหตุการณสบืเนื่องแตละคู (News Odds) กับคาแตม
ตอขัน้ตน (Initial Odds) ของแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน คูของแนวโนมเหตุการณสืบเนื่องที่มี
คาอัตราสวนแตมตอเทากบั หรือมากกวา 1.00 แสดงวาผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่งคู
นั้นมีโอกาสเปนไปไดจริง ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา รายละเอียดแสดง
ในตาราง 21   
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ตาราง 21 อตัราสวนแตมตอ (Occurrence Odds Ratios) ของแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง  
 

เหตุการณที่เกิดขึน้ คา 
แตมตอ 

คาอัตราสวนแตมตอของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง  
(Occurrence Odds Ratios)   

 ข้ันตน 1 2 3 4 5 
1. ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลงังาน เสื่อมโทรมลง 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
 

 
2.70 

 
* 

 
0.53 

 
0.63 

 
0.51 

 
0.55 

2. การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 
1.78 

 
0.51 

 
* 

 
1.00 

 
0.87 

 
1.30 

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และ
กระบวนการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ  
ส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
2.12 

 
0.57 

 
0.84 

 
* 

 
0.84 

 
1.27 

4. องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 
 

 
1.38 

 
0.75 

 
1.18 

 
1.23 

 
* 

 
1.40 

5. ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และ มี
สวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
1.85 

 
0.63 

 
1.05 

 
1.20 

 
1.10 

 
* 

  
* ไมระบุคาคะแนนโอกาสที่เปนไดของแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 

  

 จากตาราง 21 แสดงวา อัตราสวนแตมตอที่มีคาเทากับและเกิน 1.00 มีจํานวน 9 คูของ
แนวโนมเหตุการณ ไดแก คูของแนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยนื กับแนวโนมผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา 
อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน คูของแนวโนมการจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชือ่มโยงกบัแนวคดิการพฒันาทีย่ั่งยืน กับแนวโนมหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา  มี
การบรูณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนาทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุม
สาระการเรียนรู คูของแนวโนมหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม เขาไปในทกุกลุมสาระการเรียนรู กับแนวโนมผูเรียนมีความรู 
ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอมอยางยั่งยืนคูของแนวโนมองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มี
สวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น กับแนวโนมผูเรียนมีความรู 
ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแลรกัษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน คูของแนวโนมองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวน



 58 

รวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น กับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
มีการบรูณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุม
สาระการเรียนรู คูของแนวโนมองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น กับแนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษามีการเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คูของแนวโนมผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการ
ดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กับแนวโนมหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู คูของแนวโนมผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวม
ในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กับแนวโนม
องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 
คูของแนวโนมผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรกัษ ปองกัน 
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนื กับแนวโนมการจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  มี
การเชือ่มโยงกับแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื 
 คูของแนวโนมเหตกุารณทั้ง 9 คู คือ ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณท่ีสงผลถงึกัน
อยางสําคัญ (Key Impact Points) (อุดมสิทธิ ์จิตรวจิารณ. 2545 : 174 ; อางอิงจาก เทียนฉาย กีระนันท. 
2539 : 372) ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ผูวจิัยนําผลการวิเคราะหคา
อัตราสวนแตมตอของแนวโนมเหตุการณ ทั้ง 9 คู มาสรางเปนแบบจําลองผลปฏสิัมพันธระหวางแนวโนม
เหตุการณ ตามกรอบแนวคดิผลการสรางวงลออนาคต รายละเอยีดแสดงในภาพประกอบ 7  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน เส่ือมโทรมลง 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  

หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการ
สาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มี
การเช่ือมโยงกับแนวคิด การพัฒนาที่
ย่ังยืน

สถานการณส่ิงแวดลอมในระดับโลก และในประเทศไทย

คุณลักษณะของผูเรียน 

การบริหารจัดการหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา

องคกรของรัฐภาคเอกชนและชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการหลักสูตรส่ิงแวดลอม

ศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น

ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจต
คติ ทักษะ และมีสวนรวม ใน
การอนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การจัดการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 

การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพประกอบ 7 วงลออนาคตแบบจําลองผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่องของแนวโนมหลักสูตร
       สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
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 จากวงลออนาคตแบบจําลองผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง (ภาพประกอบ 7) 
แปลผลไดดังน้ี   
 1. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื (1.78) ทําให 
ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทกัษะ และมีสวนรวมในการดแูล รักษา อนรัุกษ ปองกนั แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (1.30) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู (1.00)  
 2. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู (2.12) ทําใหผูเรียนมีความรู ความ
ตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (1.27)  
 3. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น (1.38) ทําใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล 
รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (1.40) หลักสูตร     
สิ่งแวดลอมศึกษา มีการบรูณาการสาระและกระบวนการอนรุักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู (1.23) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยง
กับแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื (1.18) 
 4. ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกนั 
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (1.85) ทําใหหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มี
การบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู (1.20) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ของสถานศึกษามากขึ้น (1.10) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (1.05)  
 
 ผูวจิัยไดนําผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเนื่อง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคิด
ภาพประกอบ 7 มาจัดลําดับความสัมพันธเชิงระบบ (System) ตามองคประกอบดาน ปจจัยตัวปอน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลลพัธ (Output) รายละเอยีดแสดงในภาพประกอบ 8  
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ภาพประกอบ 8 ความสัมพนัธเชิงระบบของผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง  

 
 จากภาพประกอบ 8 แปลความหมาย ไดดังนี้ 
 ระบบมีองคประกอบที่สาํคัญ 3 ดาน คือ 1) ปจจยัตวัปอน ไดแก ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และพลังงาน เสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) กระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
มีการเชื่อมโยงกับแนวคดิการพฒันาที่ยั่งยนื หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษามกีารบูรณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู องคกรของ
รัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 3) 
ผลลัพธ ไดแก   ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน องคประกอบทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธกันตามแนวคิดเชิง
ระบบ ดังตอไปนี้  
 1. ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลังงาน เสือ่มโทรมลงทั้งปริมาณและคณุภาพ สงผล
ทําใหหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เขาไปในทกุกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ 
และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน ดังคํากลาว

การจดัการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการ
เชื่อมโยงกับแนวคิด การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการ
สาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

องคกรของรัฐภาคเอกชนและชุมชน มีสวน
รวมในการจัดการหลักสูตรส่ิงแวดลอม

ศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 

ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคติ 
ทักษะ และมีสวนรวม ในการ
อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยาง

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  
และพลังงาน เส่ือมโทรมลง  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  

 

ปจจัยตวัปอน กระบวนการ ผลลพัธ 

ขอมูลยอนกลบั
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ของลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2541 : 87) ท่ีวา ปญหาสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการจัดการศึกษา 
เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนัก มีจริยธรรม และจติสํานกึในความรบัผิดชอบตอสิ่งแวดลอมรวมกัน 
 2. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชือ่มโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืน และองคกรของ
รัฐ  
ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ สงผล
ทํา 
ใหหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
และ 
สิ่งแวดลอม เขาไปในทกุกลุมสาระการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมี
สวน 
รวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน  
 องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศกึษามากขึ้น สงผลทําใหการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการเชือ่มโยงกับแนวคิดการพฒันาที่
ยั่งยืน ทาํใหหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก 
เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืน  
 3. ผูเรยีนมีความรู ความตระหนกั เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนรุักษ ปองกนั 
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม อยางยั่งยืน สงผลทําใหการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืน หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษามกีารบูรณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู องคกรของ
รัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจดัการหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น และ
ทําใหระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลังงาน มีความยั่งยืน 
 
ระยะที่ 2 ผลการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัราง)   
 การวิจยัในระยะนี ้ เปนการสรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
สรางรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ขั้นตอนที่ 2 การ
ประเมินความสอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา ขั้นตอนที ่3 ผลการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) ในแตละขั้นตอน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  
 
 ข้ันตอนที ่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 ขั้นตอนน้ี เปนการสรางรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) การดําเนินการแบงเปน 2 ขั้น ไดแก ขั้นที ่1 เปนการ
สังเคราะหผลการศึกษาจากระยะที ่ 1 ขัน้ที ่ 2 เปนการสรางรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) รายละเอียดดังตอไปนี้   
  ข้ันท่ี 1 การสังเคราะหแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัย
นําผลการวิเคราะหแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีฉันทา
มติ  
ผลการสรางวงลออนาคต โอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง ตามความคดิเหน็ของบุคลากรที่ปฏบัิติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา มาสังเคราะหสรุปเปนภาพรวมแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา จํานวน 7 ดาน ไดแก 1) แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 2) 
แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 3) แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 4) แนวโนม
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 5) แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 6) แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 7) ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนม
เหตุการณสืบเนื่อง ดังนี้ 
  1. แนวโนมสถานการณสิง่แวดลอมในระดบัโลก  
  ระบบนิเวศ แนวโนมความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาติมีมากขึ้น เนื่องจากระบบ
นิเวศขาดความสมดุล การสญูหายไปของระบบนิเวศพืน้ที่ปา องคประกอบภายใน ทําใหความหลากหลาย
ในระบบนิเวศลดลง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ แนวโนมหลายประเทศทั่วโลก มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาตนเองในอัตราที่สูง ทําใหทรัพยากธรรมชาติถูกทาํลายมากขึ้น ประชากรโลก 
(ยกเวนบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา) เร่ิมตระหนักถึงพิษภัยของการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม
มีขอบเขตจํากดั มีการพัฒนาเทคโนโลย ี การผลิตทรพัยากรทดแทน เขามาแทนทีท่รัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น  
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  พลังงาน แนวโนมมนุษยมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น เนื่องจากบริโภคนิยม ทําให
มลพษิถูกปลอยสูอากาศเปนจํานวนมาก ทรัพยากรถกูทําลายมากขึ้น เนื่องจากมีการใชพลังงานมากขึ้น 
มีการนําพลังงานแสงอาทติยมาทดแทนพลังงานเชือ้เพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น  
  ส่ิงแวดลอมอื่นๆ แนวโนมภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอความสมดุลของระบบนเิวศ และ
ความเปนอยูของมนษุย นํ้าสะอาดขาดแคลนมากขึ้น ทําใหมนุษยตองแยงชิงทรพัยากรน้ํา ขยะอันตราย 
เชน สารเคมีเปนพษิ เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศ  เน่ืองจากไมมีแหลงกําจัดที่แทจริง  
  2. แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
  ระบบนิเวศ แนวโนมระบบนิเวศตางๆในประเทศไทย มีแนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้น 
ความแปรปรวนของดินฟาอากาศและธรรมชาติมีมากขึ้น เน่ืองจากระบบนิเวศขาดความสมดุล การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรุนแรงและมีปญหาเพิ่มมากขึ้น  
  ทรัพยากรธรรมชาต ิ แนวโนมทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย และสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ และพลังงาน การสูญพันธุของสตัวหลายชนิดในประเทศ เชน นก สัตวปา ทําใหสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลเสือ่มโทรมมากขึ้น แนวทางการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศ 
ยังมุงไปสูการทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิ 
  พลังงาน แนวโนมคนไทยมีพฤติกรรมการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย เนื่องจากขาดจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงาน มีการใชพลังงานมากขึ้น เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเปนสังคม
อุตสาหกรรม นโยบายของรฐัในเรือ่งการประหยัดพลังงาน  
  ส่ิงแวดลอมอื่นๆ แนวโนมชุมชนเมอืงใหญๆ มีปญหามลพษิทางอากาศ สารพษิท่ีตกคาง
ในระบบนิเวศ กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสขุภาพอนามัยของคนไทย นโยบายการควบคุมมลพิษของ
ภาครัฐ ยังขาดความชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบตัิที่เปนรูปธรรม สภาพสิ่งแวดลอมจะเลวรายมากขึน้  
  3. แนวโนมการจัดการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษา   
  แนวโนมการจดัการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ใหเรียนรูเกี่ยวกับสถานภาพของการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยใช
การประเมินวฏัจกัรชวีติของผลติภัณฑ เนนการสรางความเขาใจในสาระสําคัญ 3 ประการ คอื การเกิดเปน
มนุษยมีหนาที่ทําอะไร มนุษยกับมนุษยดวยกันมีความสัมพันธกันอยางไร มนุษยมีความสัมพันธกับ
ธรรมชาติและสรรพสิ่งในธรรมชาตอิยางไร ใชหลักการพฒันาโรงเรียนท้ังระบบ 
  4. แนวโนมปจจัยที่เกีย่วของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา  
  สังคม แนวโนมปญหาสังคมถูกนํามาศึกษามากขึ้นในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา สังคม (แตละ
อาชพี) เขามามีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการพฒันาหลักสูตร จากรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) เปน
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รูปแบบที่ไมเปนทางการ (Informal) มากขึ้น เปนสังคมประชาธิปไตยมากขึ้น แตมีคุณธรรมดานสิ่งแวดลอม
ดวย  
  เศรษฐกิจ แนวโนมการพฒันาประเทศมุงการพฒันาเชิงเศรษฐกจิ ทําใหมีการใชพลงังาน การ
ใชทรพัยากรธรรมชาติ การบริโภคเพิ่มขึ้น ปริมาณการเพิ่มการใชจาย คานิยมในการบริโภค เปนไปในทิศทางที่
รวดเร็ว และสูงกวากระแสการอนุรักษ ผูผลิตมุงเนนผลผลติอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม  
  การเมือง แนวโนมนกัการเมืองยังขาดความรูความเขาใจในเรือ่งสิง่แวดลอมศกึษา นโยบาย
ทางการเมืองเนนในเรือ่งของเศรษฐกจิมากกวาการใหการศึกษา รัฐบาลยังขาดมาตรการจริงจงัในการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น  
  วัฒนธรรม แนวโนมวฒันธรรมตะวันตกเขามากลืนวฒันธรรมด้ังเดิม การรับเอาวฒันธรรม
ตางชาติอยางเดียว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกบริโภคมากเกินไป ทําใหคนมีคานิยมใน
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมลดลง พฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหม สงผลกระทบตอวัฒนธรรมอยางมาก 
วฒันธรรมบางอยางเปนทางออกของการแกปญหาสิง่แวดลอมที่สาํคัญ มีการนําภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ในทองถิ่นมาเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมศึกษามากขึ้น  
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนวโนมการพฒันาของโลก ทําใหคนพึ่งพาวัตถุและเทคโนโลย ี
มากขึ้น มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีการออกแบบเทคโนโลยี  
โดยคํานงึถึงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตอิยางคุมคา และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นกบัระบบนิเวศ มี
การ 
ใชเทคโนโลยบีางอยางเปนตวัเรงการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ มีการกําหนดนโยบายหรอื
มาตรการ การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช เพื่อปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม   
  นโยบายดานการศึกษาของรัฐ  แนวโนมเปนนโยบายที่ทําใหเด็กไทย รูจักของดีใกลตวั 
รูจักธรรมชาติ รูจักทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น และนํามาใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ มี
ทิศทางทีพ่ฒันาไปบนฐานของการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดี มีการนําสภาพปญหาที่พบ มาวิจัย 
สังเคราะห    จัดการเรียนการสอนมากขึ้น สิ่งแวดลอมศึกษาในชุมชนทองถิ่นเปนรูปธรรมขึ้น เพราะมีการกําหนด
สาระทีเ่ปนทองถิ่น   
  นโยบายดานสิ่งแวดลอมศกึษา ยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรม กระทรวงศึกษาธกิารกับ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมมือกันจัดทาํแผนสิ่งแวดลอมศึกษาแหงชาติขึ้นมา 
เชื่อมโยงนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาเขากับนโยบายดานการศึกษาของรัฐ ใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
บูรณาการปญหาสิ่งแวดลอมไวในหลักสตูรและกจิกรรมการเรียนรู ฝกอบรมการบูรณาการสาระสิง่แวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกับครูผูสอน  
  5. แนวโนมหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา 
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  ปรัชญาของหลักสตูร  
  ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสิง่ทุกอยาง
เชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุและผล มนุษยเปนผูสรางความรู จติสํานึกดวยตนเองได โดยการไปสัมผัส
เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยตรง ธรรมชาตเิปนแหลงของความรู ทําใหคนพัฒนาไดอยางรอบดาน เปนการจัด
การศึกษาเพือ่ปวงชน สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน และเพือ่ สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ชวยใหคนมีความรู ความรูสึก สํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมมือกันในการใชประโยชน อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  คุณลักษณะของผูเรียน  
  มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล รักษา ใชประโยชน และอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน เรียนรูตลอดชีวิต เปนผูผลิตที่มีจิตสาํนึกในการผลิตสินคา
ท่ีมีคุณภาพ และไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนผูบริโภคที่มีคานิยมในการบริโภคสินคาอยางประหยัด และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนพลเมอืงท่ีมีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภบิาล เขาไปมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกปญหาสิง่แวดลอม  และมีคณุธรรม จริยธรรม  
  จุดมุงหมายของหลักสูตร  
  เปนการใหการศึกษาพื้นฐาน ในการดําเนินชีวติแกคนในสังคม ให ผูเรียนรัก ชื่นชมหวงแหน 
เอือ้อาทรตอสิง่แวดลอม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการดูแล 
รักษา ใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีความรูในเร่ืองสิ่งแวดลอม มี
ทักษะกระบวนการคิด รูเทาทันโลกอนาคต ไมยอมใหใครมาแยงชิงทรัพยากร คํานึงถึงประโยชนของ
สาธารณะมากกวาประโยชนของตัวเอง มีทักษะกระบวนการตัดสินใจ มีเจตคต ิ คานิยมท่ีถกูตองตอ
สิ่งแวดลอม  
  รูปแบบและโครงสรางหลกัสูตร 
  รูปแบบบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระ  จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอม
ศึกษา (ไมบังคับ) ใหนักเรียนไดเลือกเรียน จัดเปนสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กําหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ใชบูรณาการสอดแทรกเขาไปในกลุม
สาระวชิาตาง  ๆ 
  สาระการเรียนรู 
  ชวงชัน้ที ่1 (ประถมศึกษาปที ่1 – 3) 
  ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (ใกลตัว) พลังงาน น้ํา ไฟฟา 
ความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช (ระบบนิเวศ) ปญหาสิ่งแวดลอม (ใกลตวั) ในครอบครัว สถานศึกษา 
และชุมชน 
  ชวงชัน้ที ่2 (ประถมศึกษาปที ่4 – 6) 
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  ประชากร สภาพทางภูมิศาสตร ปญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  
จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย พลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การบริโภค ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ 
สิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพ พลานามัย  
  ชวงชัน้ที ่3 (มัธยมศึกษาปที ่1 – 3) 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน ภูมิภาค ประเทศของเรา กลุมประเทศอื่น 
และประเทศใกลเคียง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความคลายคลึงและแตกตางจากประเทศไทย พฤติกรรม
ของมนุษย สถานการณในทองถ่ิน การปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตั้งแต
ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ พลังงาน ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 
สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวดั ภูมิภาค ประเทศไทย และประเทศเพือ่นบาน สาระการเรียนรู
ท่ีเกี่ยวกบัประเทศไทย และประเทศเพือ่นบาน  
  ชวงชัน้ที ่4 (มัธยมศึกษาปที ่4 – 6) 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน ในประเทศ ประเทศเพือ่นบาน และของโลก 
พลังงาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จริยธรรม คุณธรรม มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม การ
แกไขปญหาสิง่แวดลอม การพฒันาที่ยั่งยืน สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลก ผลกระทบทีเ่กดิขึ้น และ
วิธีการปองกันแกปญหา สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับโลก 
  กิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา  
  ชวงชัน้ที ่1 (ประถมศึกษาปที ่1 – 3) 
  เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ 
เปนสําคัญ หลากหลายวิธีจดัการเรียนรู (วิธีสอน) เปนวิธีการ (Means) เชน สิ่งท่ีเด็กสนใจ แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  
 
  ชวงชัน้ที ่2 (ประถมศึกษาปที ่4 – 6) 
  เนนการจัดกจิกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา โดยยึดหลักการผูเรยีนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสําคัญ หลากหลายวิธจีัดการเรียนรู เรียนรูเปนกลุมจากผูรูในชมุชน เปนวิธกีาร (Means) เชน สิ่งท่ี
เด็กสนใจ แลวเชือ่มโยงไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหง
ชีวติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ขั้น (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 
  ชวงชัน้ท่ี 3 (มัธยมศึกษาปที ่1 – 3) 
  เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสาํคัญ หลากหลายวธิีจดัการเรียนรู (วิธสีอน) จัดกจิกรรมการเรยีนรูโดยใชโครงงาน เรียนรูเปนกลุม
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จากผูรูในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ขั้น 
(รับรู วิเคราะห ตระหนกั ตดัสินใจ ปฏิบตั)ิ 
  ชวงชัน้ที ่4 (มัธยมศึกษาปที ่4 – 6) 
  เนนการจัดกจิกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศนูยกลางหรือ
เปนสําคัญ หลากหลายวิธจีดัการเรียนรู (วิธีสอน) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL) จดักิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการทักษะแหงชวีติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม   5 ขั้น (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) เรียนรูเปนกลุมจากผูรูในชุมชน 
  กิจกรรมพฒันาผูเรยีน 
  ชวงชัน้ท่ี 1 (ประถมศึกษาปที ่1 – 3) 
  เนนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในหองเรียน  
  ชวงชัน้ที ่2 (ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) 
  เนนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสราง
จติสํานกึใหกบัผูอื่น เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม   
  ชวงชัน้ที ่3 (มัธยมศึกษาปที ่1 – 3) 
  เนนกจิกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เปน
กิจกรรม 
ท่ีเสริม เชื่อมโยงกับกจิกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เปนกิจกรรมทีเ่สริมสรางการแกปญหา
สิ่งแวดลอม  
ในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหกบัผูอื่น เปนกจิกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
  ชวงชัน้ที ่4 (มัธยมศึกษาปที ่4 – 6) 
  เนนโครงงานที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน เปน 
กิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น เปนกิจกรรม
ท่ีเสริมเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  
  ส่ือท่ีสนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  
  ทุกชวงชั้น (ชวงชั้นท่ี 1 - ชวงชั้นที ่4) เนนสือ่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม แหลงการเรยีนรูใน
ชุมชน สื่อเอกสาร สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร สื่อเทคโนโลย ีและสือ่ท่ีเปนวธิีการจดัการเรียนการสอน  
  การวัดและประเมนิผล  
  ทุกชวงชั้น (ชวงชั้นที่ 1 - ชวงชั้นที่ 4) เนนการประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียน ครู 
ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน  
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  6. แนวโนมการบรหิารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา   
  บคุลากร แนวโนมสือ่มวลชน มีบทบาทสาํคัญในการใหความรู ขอมูลดานสิง่แวดลอมทาง
สื่อ 
ตางๆแกประชาชนทั่วไป ครูกับผูนําชุมชนเปนแกนในการจัดการหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา 
ครู 
ท่ีผานการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนผูประสานงาน ในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการสนับสนุน
ใหมีการพฒันาบุคลากรทกุระดับในเรือ่งสิ่งแวดลอมศกึษา  
  งบประมาณ แนวโนมเปนลักษณะระดมสรรพกําลัง ระดมทุน ระดมงบประมาณในชุมชน
ทองถิ่น สนับสนุนสถานศึกษาที่ทาํโครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา  
  ส่ือที่สนบัสนนุการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา แนวโนมมีการใชแหลงการเรียนรูในทองถิน่
มากขึ้น สื่อการเรียนรูตางๆ มีไวทั้งในสถานศึกษา และในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ใหเด็กไดเรียนรู 
  ปจจัยสนบัสนนุอ่ืนๆ แนวโนมนโยบายของสถานศึกษา เห็นคุณคาสิ่งแวดลอมศึกษามาก
ขึ้น มีการเนนใหเด็กเขาไปสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น เชือ่มโยงองคความรูที่ไดรับเขากบัความรูทาง
วิทยาศาสตร มีวิทยากรทองถิ่น เขามาชวยในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
  7. ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนมเหตกุารณสบืเนือ่ง ตามความคดิเหน็ของบคุลากร
ท่ีปฏิบัตงิานดานสิง่แวดลอมศึกษา สรุปไดดงันี ้ 
   1. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืน ทํา
ให   ผูเรียนมีความรู ความตระหนกั เจตคติ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกนั 
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา มีการบรูณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู   
   2. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจต
คต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรักษ ปองกนั แกปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน   
   3. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลกัสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ ทําใหผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล 
รักษา อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื หลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการบรูณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม เขาไปใน
ทุกกลุม 
สาระการเรียนรู การจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการเชื่อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยนื  
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   4. ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการดูแล รักษา 
อนุรักษ ปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทําใหหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีการบูรณาการสาระ และกระบวนการอนุรักษพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เขาไปใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการเชือ่มโยงกับแนวคิด
การพัฒนาที่ยัง่ยืน  
  ข้ันท่ี 2  การสรางรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
  ผูวจิัยนําผลการสังเคราะห สรุปภาพรวมแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากขั้นท่ี 1 มาสรางเปนรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในดานปรัชญาของหลักสูตร 
คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
 
 ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความสอดคลอง เหมาะสม ของรางภาพอนาคตหลักสูตร 
สิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 

 ผูวจิัยนํารางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่สรางขึ้นจากขั้นตอนที ่1 มาใหผูทรงคุณวุฒิ
ดานการพฒันาหลักสูตร (รายชื่อแสดงในภาคผนวก ก.) เปนผูประเมินความสอดคลองเหมาะสม ในดาน
โครงสราง (Construct validity) และเนื้อหา (Content validity) ของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ผลการประเมินของผูทรงคณุวุฒ ิในดานโครงสรางรางภาพอนาคตหลักสูตร มีความสอดคลอง เหมาะสม 
ในดานเนื้อหา มีประเด็นที่ปรับปรุงแกไข จํานวน 1 ขอความ คือ “เปนผูผลิตท่ีมีคุณภาพ เปนผูบริโภค
ท่ีมีจิตสํานึกรับผิดชอบ” ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียน ยังมีความคลุมเครือ ขาดความชัดเจน ผูวิจัย
ไดนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขประเด็นดังกลาว เพื่อใหราง
ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557) มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต  

 
 ข้ันตอนที ่ 3 ผลการสรางภาพอนาคตหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขประเด็นตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวเขียนเปนภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
(ฉบับราง) ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต รายละเอียดแสดงดงัตอไปนี ้ 
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ภาพอนาคตหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 

(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง)  
 
ปญหาและความสาํคัญ 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา ทกุประเทศทัว่โลกไดมีการพฒันาอยางกวางขวาง ทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาประเทศโดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนแกนหลัก แมวาจะกอใหเกิดผลสาํเร็จ
ในหลายดาน แตขณะเดียวกันผลจากการพฒันาเศรษฐกิจของแตละประเทศที่ผานมา ไดกอใหเกิดสภาวะ
ท่ีเรียกวาการทําลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดวยการนําทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาใชอยางตอเนื่อง จนกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆตามมา เชน ภาวะโลกรอน การเกิด
ฝนกรด สภาวะเรือนกระจก ปญหาโอโซน เปนตน  

ประเทศไทย เปนประเทศหนึง่ท่ีประสบปญหา การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผานมา (พ.ศ. 2536 – 2545) ยังคงมีปญหาในดานการสูญเสีย
ทรัพยากรปาไม ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดิน การขาดแคลนทรพัยากรน้ําผวิดิน รวมถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการพัฒนาและการใชพลังงาน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล และ
ทรัพยากรประมง ภาวะมลพษิทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสยีง ปริมาณขยะ สารอันตราย กากของเสียอนัตราย 
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมทีม่นุษยสรางขึน้  
 สาเหตขุองปญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน เกิดจากปจจัยหลาย
ประการ แตปจจัยทีส่ําคัญที่สุดเกิดจากการกระทําของมนุษยที่ขาดความรู ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ปองกัน รักษา ฟนฟ ูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม “สิ่งแวดลอมศึกษา” จึงเปนกระบวนการการศึกษา
ท่ีสําคัญ    ในการพฒันาประชาชนทัว่ไป และเยาวชนของชาต ิทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรยีน 
ใหมีความรู จติสํานึก ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น มีทักษะในการปองกัน แกไขปญหา และมีสวนรวมในการ
สงเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน  
 การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธิการ ซ่ึงมีหนาที่รับผดิชอบในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนของชาต ิ ไดบรรจุเนื้อหาสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษาไวในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศักราช 2521 และหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พทุธศักราช 2524 เปนตนมา ทั้งในรปูแบบของการสอดแทรกเนือ้หาสาระและการจดัเปนรายวชิาสิ่งแวดลอม
ศึกษาโดยเฉพาะ อยางไรกต็าม ถึงแมวาจะไดมีการใหความรูดานสิง่แวดลอมแกเยาวชน โดยบรรจุไวใน
หลักสตูรมาเปนเวลาถึง 20 ปแลวกต็าม แตผลท่ีไดรบักลับแสดงใหเห็นวา ปญหาสิ่งแวดลอมก็ยังไมได
บรรเทาลง อีกทั้งมีการเพิ่มการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เน่ืองจากไมสามารถเสริมสรางและ
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ปลูกฝงคานิยม ใหเยาวชนเกิดความตระหนัก มีทักษะ รวมคิด รวมทํา ในการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมไดเทาที่ควร  

 
สภาพปญหาของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดงักลาว นับเปนปญหาอุปสรรคสําคัญในการ 

เสริมสรางพฤติกรรมในการสงเสริมและพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนของชาต ิ ดังนั้น ในการ
ปฏิรูปการศกึษาของประเทศไทย ตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และบทบัญญตัิในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 จึงไดใหความสําคัญกบัการพฒันา
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ท้ังในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังจะ
เห็นไดจากการกําหนดกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 7 วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึก
ท่ีถูกตอง เกีย่วกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 “การจัดการศึกษาตองยดึหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และถอืวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ” มาตรา 23 “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองความรู ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ และ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบาํรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน” เพื่อใหการพฒันาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เปนไปตามความมุงหมายและ 
หลักการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ในหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 
2544 ของกระทรวงศกึษาธิการ จึงไดกําหนด จุดหมายของหลักสูตรในขอ 8 ไววา “ใหผูเรียนมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ ภาษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม” โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู เก่ียวกบัสิ่งแวดลอมศึกษาสอดแทรกไว ใน
สาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสขุ
ศึกษาและพลศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 5)  
 ในการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกบัแนวการจัด
การศึกษา ตามบทบัญญตัิในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และบรรลตุามจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 จึงควรมีการสรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษา เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เชน แนวการ
จัดการศึกษาของประเทศ ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง นิเวศวิทยา นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศ สภาพปญหา
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สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่เกิดขึ้นในปจจบัุน ตลอดจนสภาพปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาทีผ่านมา  

ผูวจิัยจึงไดสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ตอ       ผูบริหาร สถานศึกษา ครผููสอน บุคลากรที่มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา นัก
การศึกษา และ 
ผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการนําไปประยุกตใช
กําหนดนโยบาย วางแผนงาน และตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับความเปนไปได 
ภายใตบริบทของสังคมไทย เพื่อบรรลเุปาหมายของสิ่งแวดลอมศกึษา ในการเสริมสรางเยาวชนของชาติ 
ใหมีความรู ความตระหนัก คานยิม เจตคติ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน รกัษา และ
พฒันาคุณภาพทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม และพลังงานของประเทศ ใหมีความสมดุลและยั่งยืน
ตลอดไป  
 
หลักการ 
 ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป 
พ.ศ. 2547 – 2557) มีหลักการดังตอไปนี้  
 1. เปนหลักสตูรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนทองถิ่น 
 2. เปนหลักสตูรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 3. เปนหลักสตูรที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนการเรียนรูตามสภาพจริง เรียนรูจาก
ธรรมชาต ิเรยีนรูจากการปฏบิัติ เรียนรูแบบบรูณาการ และใชการวจิยัเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู  
 4. เปนหลักสตูรท่ีมีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
 
ปรัชญาของหลักสตูร 

ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปรัชญาหลักสูตร ดังตอไปน้ี  
 1. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยางเชื่อมโยง
กันอยางเปนเหตุและผล มนุษยเปนผูสรางความรู จิตสํานึกดวยตนเองได โดยการไปสัมผัสเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติโดยตรง ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทําใหคนพัฒนาไดอยางรอบดาน 
 2. เปนการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชน สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน เห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน และเพือ่สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ชวยใหคนมคีวามรู ความรูสึก สํานึก มีคุณธรรม 
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จริยธรรม รวมมือกันในการใชประโยชน อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน  
 
คุณลักษณะของผูเรียน  
 ภาพอนาคตคณุลักษณะของผูเรียน เม่ือผานหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มี
ดังน้ี  
 1. เรียนรูตลอดชีวิต  
 2. มีความรู ความตระหนัก และมสีวนรวมในการดูแลรักษา ใชประโยชน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. เปนผูผลติที่มีจติสํานึกในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และไมทําลายสิ่งแวดลอม  

5. เปนผูบริโภคท่ีมีคานิยมในการบริโภคสนิคาอยางประหยัด และเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม   
 6. มีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม  
 7 เปนคนที่รบัผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม 

8 เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภิบาล 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร  
 ภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุงหมายของหลกัสูตร  
ดังนี้  
 1. ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 2. ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. ใหผูเรียนรกั ชื่นชม หวงแหน เอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม 
 4. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล รักษา ใชประโยชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
 5. ใหผูเรียนมีเจตคต ิคานิยมท่ีถูกตองตอสิ่งแวดลอม 
 6. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
 7. ใหผูเรียนรูเทาทันโลกอนาคต ไมยอมใหใครมาแยงชิงทรพัยากร  
 8. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการตัดสินใจ 
 9. ใหผูเรียนคาํนึงถึงประโยชนของสาธารณะมากกวาประโยชนของตวัเอง 
 10. ใหการศึกษาพื้นฐานในการดําเนินชีวติแกผูเรียน 
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รูปแบบและโครงสรางหลกัสูตร 
 ภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรปูแบบและโครงสราง
หลักสตูรที่สามารถจัดได แบงเปน 4 รูปแบบ เรียงลําดับ ดังนี ้ 
 1. รูปแบบทีบ่รูณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2. รูปแบบที่กาํหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ใชบูรณาการ
สอดแทรกเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 3. รูปแบบทีจ่ดัเปนสาระพืน้ฐาน สาระเพิ่มเติม และกจิกรรมพฒันาผูเรียน 
 4. รูปแบบทีจ่ดัเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไมบังคับ) ใหนักเรียนทุกคนไดเลือกเรียน 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 22 สาระและมาตรฐานการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  
ชวงชั้นที่ 1  

(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 2  

(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
ชวงชั้นที่ 3  

(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 4  

(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 
ประกอบดวย 4 สาระ 8 มาตรฐาน 
สาระที่ 1 : ตัวเอง (รางกาย) สิ่งแวดลอม
ในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน (ใกล
ตัว) 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ 
ระหวางตัวเองกบัสิ่งแวดลอมในครอบครัว  
สถานศึกษา และชุมชน (ใกลตัว)  
สาระที่ 2 : พลังงาน น้ํา ไฟฟา 
มาตรฐาน : รูและเขาใจแหลงพลังงาน 
ประเภท ลักษณะ ความสําคญัของการ
อนุรักษ และใชประโยชนพลังงาน 
ความสัมพันธระหวางมนุษย พลังงาน 
และสิ่งแวดลอม  
มาตรฐาน : วิเคราะหปญหาพลังงาน
ในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน (ใกล
ตัว) สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการอนุรักษ
พลังงานอยางยั่งยืน 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมสีวนรวม
ในการอนุรักษพลังงาน ตั้งแตระดับ
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (ใกล
ตัว) 

ประกอบดวย 12 สาระ 26 มาตรฐาน 
สาระที่ 1 : ประชากร 
มาตรฐาน :  รูและเขาใจความสัมพันธ 
ระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน : สามารถวิเคราะหปญหา 
สาเหตุ ผลกระทบของภาวะประชากร ที่
มีตอสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิต  
สาระที่ 2 : สภาพทางภูมิศาสตร  
มาตรฐาน :  รูและเขาใจสิ่งแวดลอมทาง 
กายภาพในชุมชน จังหวัด ภูมภิาค และ
ในประเทศไทย ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
สาเหตุ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่มีตอระบบ
นิเวศ 
มาตรฐาน : มีทักษะการใชขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการ
วางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน 

ประกอบดวย 9 สาระ 18 มาตรฐาน 
สาระที่ 1 : ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอมในชุมชน ภูมิภาค ประเทศไทย 
กลุมประเทศอื่น และประเทศใกลเคียง 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสําคัญ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน ประเทศไทย กลุมประเทศอื่น 
และประเทศใกลเคียง  
มาตรฐาน : สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางเหมาะสม 
 
สาระที่ 2 : ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
ความคลายคลึง และแตกตางจากประเทศ
ไทย  
มาตรฐาน : รูและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอม
ของประเทศเพื่อนบาน ที่มีความ
คลายคลึง และแตกตางจากประเทศ
ไทย  
 

ประกอบดวย 10 สาระ 25 มาตรฐาน 
สาระที่ 1 : วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
มาตรฐาน : รูและเขาใจแนวคิด 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ความสมัพันธระหวางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ สังคม 
มาตรฐาน : มทีักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การวิเคราะห รวบรวม
ขอมูล และศึกษาคนควาเกีย่วกบั
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน : รูและมีทักษะในการนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชใน
การแกปญหาสิ่งแวดลอม การตดัสนิใจ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในชมุชน ทองถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาค และในประเทศไทย  
 

 



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

สาระที่ 3 : ความสัมพันธระหวางคน 
สัตว พืช (ระบบนิเวศ) 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางคน สัตว พืช  
 
สาระที่ 4 : ปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว
ในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
มาตรฐาน : รูและเขาใจปญหา
สิ่งแวดลอมใกลตัวในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน  
มาตรฐาน : วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการปองกัน แกไขปญหา
สิ่งแวดลอมใกลตัว ในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน 
มาตรฐาน : มจีิตสํานึกและมสีวนรวม
ในการปองกัน แกปญหาสิ่งแวดลอม
ใกลตัวในครอบครัว สถานศึกษา และ
ชุมชน  
 
 

สาระที่ 3 : ปญหาสังคม 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางปญหาสงัคมกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน :  วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการปองกนั แกไขปญหาสังคม
ที่มีตอสิ่งแวดลอม  
สาระที่ 4 : ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในชมุชน จังหวัด ภูมิภาค 
และในประเทศไทย  
 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสาํคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชน 
จังหวัด ภูมภิาค และในประเทศไทย การใช
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย
อยางยั่งยืน  
มาตรฐาน : สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางเหมาะสม 

สาระที่ 2 (ตอ) 
มาตรฐาน : วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ 
และแนวทางในการแกไขปญหาสิง่แวดลอม
ของประเทศเพื่อนบาน และนํามา
ประยุกตใชในการปองกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในชมุชนทองถิ่น ไดอยาง
เหมาะสม 
 
สาระที่ 3 : พฤติกรรมของมนษุย  
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางพฤตกิรรมของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 
 
สาระที่ 4 : สถานการณในทองถิ่น 
มาตรฐาน : รูและเขาใจสถานการณใน 
ทองถิ่น  
มาตรฐาน : วิเคราะหสถานการณใน
ทองถิ่น ที่สงผลกระทบตอการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และ
พลังงาน  

สาระที่ 2 : ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในชุมชน ในประเทศไทย 
ประเทศเพื่อนบาน และของโลก 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสาํคญั 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน 
และของโลก  
มาตรฐาน : สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ทองถิ่น ได
อยางเหมาะสม   
สาระที่ 3 : พลังงาน  
มาตรฐาน : รูและเขาใจแหลงพลังงาน 
ประเภท ลักษณะ ความสําคัญของ
การอนุรักษ การจัดการ และใชประโยชน
พลังงาน ความสัมพันธระหวางมนุษย 
พลังงาน และสิ่งแวดลอม  
  



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
ชวงชั้นที่ 1  

(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 2  

(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
ชวงชั้นที่ 3  

(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 4  

(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 5 : พลังงาน  
มาตรฐาน : รูและเขาใจแหลงพลังงาน 
ประเภท ลักษณะ ความสําคญัของการ
อนุรักษ และใชประโยชนพลังงาน 
ความสัมพันธระหวางมนุษย พลังงาน 
และสิ่งแวดลอม  
มาตรฐาน : วิเคราะหปญหาพลังงาน
ในชุมชน ทองถิ่น และในประเทศไทย สาเหตุ 
ผลกระทบ แนวทางการอนุรักษพลังงาน
อยางยั่งยืน 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมีสวนรวม
ในการอนุรักษ พลังงาน ในชุมชน ทองถิ่น  
สาระที่ 6 : ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ 
และแนวทางแกปญหา  
มาตรฐาน : รูและเขาใจปญหา
สิ่งแวดลอมในชมุชน จังหวัด ภูมภิาค 
และในประเทศ  
มาตรฐาน : สามารถวิเคราะหสาเหตุ 
ผลกระทบ ของปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จังหวัด  ภูมภิาค และในประเทศ
ไทย 

สาระที่ 5 : การปองกัน แกปญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
ตั้งแตระดับชุมชน จังหวัด ภูมภิาค และ
ในประเทศไทย 
มาตรฐาน : มีทักษะในการวิเคราะห
ปญหาสาเหต ุ แนวทางการปองกัน 
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับชุมชน จังหวัด 
ภูมิภาค และ ในประเทศไทย 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมีสวนรวมใน
การปองกันแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ในชุมชน ทองถิ่น  
 
สาระที่ 6 : พลังงาน 
มาตรฐาน :  รูและเขาใจแหลงพลังงาน 
ประเภท ลักษณะ ความสําคญัของการ
อนุรักษ การจัดการ และใชประโยชน
พลังงาน ความสัมพันธระหวางมนุษย 
พลังงาน และสิ่งแวดลอม  
 

สาระที่ 3 (ตอ) 
มาตรฐาน : วิเคราะหปญหาพลังงาน
ในชุมชน ทองถิ่น ประเทศไทย ประเทศ
เพื่อนบาน และประเทศอื่นๆทั่วโลก 
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการอนุรักษ
การจัดการ พลังงานอยางยั่งยืน 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมีสวนรวม
ในการอนุรักษ การจัดการ พลังงาน ใน
ชุมชน ทองถิ่น  
 
สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางเทคโนโลย ีสังคม และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  : รูและเขาใจธรรมชาติ
และกระบวนการของเทคโนโลยี  
สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม และ 
สิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน : ตระหนักถึงผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ที่มีตอสิ่งแวดลอม 



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 6 (ตอ)  
มาตรฐาน : มีทักษะในการคิดวิเคราะห 
ตดัสินใจ กําหนดแนวทางปองกัน 
แกปญหาสิ่งแวดลอม ในชุมชน จังหวัด 
ภูมภิาค และในประเทศไทย ไดอยาง
เหมาะสม 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมีสวนรวม
ในการปองกันแกปญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน ทองถิ่น  
สาระที่ 7 : วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ 
ระหวางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี กับสิ่งแวดลอมในชมุชน จังหวัด 
ภูมิภาค และในประเทศไทย 
มาตรฐาน : มีทักษะในการ
ประยุกตใชวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ในการสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในชมุชน ทองถิน่  
 

สาระที่ 6 (ตอ) 
มาตรฐาน : วิเคราะหปญหาพลังงาน
ในชุมชน ทองถิ่น ประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบาน สาเหตุ ผลกระทบ 
แนวทางการอนรุักษ การจัดการ 
พลังงานอยางยั่งยืน 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึก และมีสวนรวม
ในการอนุรักษ การจัดการ พลังงาน ใน
ชุมชน ทองถิ่น  
สาระที่ 7 : ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้น  
มาตรฐาน :  รูและเขาใจความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น สาเหตแุละผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอม ที่มนุษยสรางขึ้น ที่มีตอ
ระบบนิเวศ 
 
สาระที่ 8 : สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 

สาระที่ 4 (ตอ) 
มาตรฐาน : มีความคิดสรางสรรค 
ในการผลิต การออกแบบเทคโนโลยี  
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
สาระที่ 5 : มาตรการในการดแูล
สิ่งแวดลอม  
มาตรฐาน : รูและเขาใจมาตรการใน
การดแูล จัดการสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน : มีทักษะในการตัดสินใจ
กําหนดมาตรการในการดูแล จัดการ
สิ่งแวดลอม ในชุมชน ทองถิ่น ได
อยางเหมาะสม  
สาระที่ 6 : คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน : รูจักประมาณในการบริโภค 
กตัญูกตเวทีรูคุณคาของสิ่งแวดลอม 
เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 8 : ภูมิปญญาทองถิ่น 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ 
ระหวางภูมิปญญาทองถิ่น กับสิ่งแวดลอม
ในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศ
ไทย  
มาตรฐาน : มีทักษะในการประยุกตใช
ภูมิปญญาทองถิ่น ในการสงเสริม ดูแล
รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน 
ทองถิน่  
 
สาระที่ 9 : การผลิต การบริโภค 
มาตรฐาน : รูและเขาใจการจัดการผลิต
และการบริโภคทรัพยากรอยางยั่งยืน   
มาตรฐาน : มีจิตสํานึก สรางสรรค
ผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคผลผลิต
อยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 
สาระที่ 10 : ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิ
   

สาระที่ 8 (ตอ) 
มาตรฐาน : รูและเขาใจสาระการเรียนรู
ที่เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศ
เพื่อนบาน  
มาตรฐาน :  สามารถนําสาระการเรียนรู
ที่เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศ
เพื่อนบาน ไปประยุกตใชในการสงเสริม
ดูแล รักษา คุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพลังงาน ในชุมชน 
ทองถิ่นไดอยางเหมาะสม   
 
สาระที่ 9 : สภาพปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จังหวัด  ภูมิภาค ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน 
มาตรฐาน :  รูและเขาใจสภาพปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน  
 

สาระที่ 6 (ตอ) 
มาตรฐาน : ประพฤติตนยดึหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตน บาํเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อ
การอยูรวมกันไดอยางสันตสิุข  
 
สาระที่ 7 : การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน : มีทักษะในการคิดวิเคราะห 
ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดอยางเหมาะสม 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมีสวนรวม 
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และ 
ทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน ทองถิ่น 
 
สาระที่ 8 : การพัฒนาที่ยั่งยืน  
มาตรฐาน : รูและเขาใจแนวคิด การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ความสัมพันธ ระหวาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับสิ่งแวดลอม  



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 10 (ตอ) 
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน 
 
สาระที่ 11 : การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  
มาตรฐาน : เขาใจ และเห็นคุณคาการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอมในชมุชน  จังหวัด  ภูมิภาค 
และในประเทศไทย 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึก และมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ  
สิ่งแวดลอมในชมุชน ทองถิ่น 
 
สาระที่ 12 : การดูแลสุขภาพ 
พลานามัย 

สาระที่ 9 (ตอ) 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกในการปองกัน 
แกไขสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด 
ภูมภิาค ประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บาน 
มาตรฐาน : มีสวนรวมในการดูแล  
รักษา สงเสริมคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ทองถิน่ อยางยั่งยืน 

สาระที่ 8 (ตอ) 
มาตรฐาน : มีจิตสํานึกและมสีวนรวม 
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพลังงาน ในชุมชน 
ทองถิ่น อยางยั่งยืน 
 
สาระที่ 9 : สถานการณสิ่งแวดลอม 
ระดับโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการปองกัน แกไขปญหา 
มาตรฐาน : รูและเขาใจสถานการณ
สิ่งแวดลอมระดับโลก 
มาตรฐาน : มีทักษะในการวิเคราะห
สาเหตุ ผลกระทบของสภาพปญหา
สิ่งแวดลอมระดบัโลก ที่มีตอระบบ
นิเวศ 
มาตรฐาน : มีทักษะในการคิด
วิเคราะหตัดสินใจ กําหนดแนวทาง
ปองกันแกปญหาสิ่งแวดลอมระดับ
โลก ไดอยางเหมาะสม  

 



 

 
 

ตาราง 22 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 12 (ตอ)  
มาตรฐาน : รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางสุขภาพอนามัยของมนุษย กับ
คุณภาพสิ่งแวดลอม    
มาตรฐาน : มีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคและภัย จาก
สภาพแวดลอม ทั้งสวนบุคคลและ
ชุมชน 

 สาระที่  10  :  สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับ
โลก 
มาตรฐาน :  รูและเขาใจสาระการ
เรียนรูที่เกี่ยวกับโลก 
มาตรฐาน : สามารถนําสาระการ 
เรียนรูที่เกี่ยวกับโลก ไปประยุกตใช
ในการอนุรักษ ปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
พลังงาน ในชุมชน ทองถิ่น ไดอยาง
เหมาะสม 
 

 
 
* สาระและมาตรฐานการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 - 4 (ประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6) สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาในชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 23 กิจกรรมการเรียนรู  
ชวงชั้นที่ 1  

(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 2  

(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
ชวงชั้นที่ 3  

(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 4  

(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

1. หลากหลายวธิีจัดการเรยีนรู (วิธีสอน) 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 
3. เปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม เรียนรู
จากผูรูในชุมชน (แหลงการเรียนรู) 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิต เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 
ขั้น  (รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตดัสินใจ 
ปฏิบตัิ) 
6. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง
เรื่องในอดตี ปจจุบัน และอนาคต 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ การ
เรียนรูเกีย่วกบัสิง่แวดลอม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพื่อ
สิ่งแวดลอม   
 

1. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม เรียนรู
จากผูรูในชุมชน (แหลงการเรียนรู) 
4. เปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
กระบวนการทักษะแหงชีวติ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม 5 ขั้น  (รับรู วิเคราะห ตระหนัก 
ตดัสินใจ ปฏิบัติ) 
6. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ การ
เรียนรูเกี่ยวกับสิง่แวดลอม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลาง 
2.  หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
3. จดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(ปญหาในชุมชน จังหวดั ภูมิภาคประเทศ
ไทย และประเทศเพื่อนบาน) 
4. จดักิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม เรียนรู
จากผูรูในชุมชน (แหลงการเรียนรู) 
5. จัดกจิกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิต เกีย่วกับสิ่งแวดลอม 5 ขั้น  
(รับรู วิเคราะห ตระหนกั ตดัสินใจ ปฏิบตัิ) 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ การเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม 
และการเรียนรูเพื่อสิ่งแวดลอม 
7. จดักจิกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) (ปญหาในชุมชน  จังหวดั ภูมิภาค
ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน)  
  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(ปญหาในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศไทย 
ประเทศเพื่อนบาน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก)  
2. จัดกจิกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลาง 
3. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
4. จดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) (ปญหาในชุมชน จังหวดั ภูมิภาค 
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และ
ประเทศอื่นๆทั่วโลก) 
5. จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิต เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ขั้น  
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสนิใจ ปฏิบัติ) 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม เรียนรู
จากผูรูในชุมชน (แหลงการเรียนรู) 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ การเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพื่อสิ่งแวดลอม 

 



 

 
 

ตาราง 23 (ตอ)  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

8. นําวงจรการพัฒนางาน (วางแผน 
ปฏิบตัิ ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) 
เปนกรอบ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
9. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษา
วิธีการทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานตางๆ (ในชุมชนทองถิ่น)  
10. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(ปญหาในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน) 
11. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) (ปญหาในครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน) 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(ปญหาในชุมชน ,จังหวัด ภูมิภาค และ
ในประเทศไทย)  
9. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษา
วิธีการทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานตางๆ (ในชุมชน จังหวัด 
ภูมิภาค และในประเทศไทย) 
10. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) (ปญหาในชุมชน จังหวัด 
ภูมิภาค และในประเทศไทย) 
11. นําวงจรการพัฒนางาน (วางแผน 
ปฏิบตัิ ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) 
เปนกรอบ ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู 
 

8. เปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
9. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
10. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษา
วิธีการทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานตางๆ (ในชุมชน จังหวัด
ภูมิภาค และในประเทศไทย) 
11. นําวงจรการพัฒนางาน (วางแผน 
ปฏิบตั ิตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) 
เปนกรอบ ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู    
 

8. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษา
วิธีการทํางาน เพื่อแกปญหา
สิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ (ใน
ชุมชน จังหวดัภูมิภาค และในประเทศ
ไทย) 
9. เปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ แลว
เชื่อมโยงไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
10. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง
เรื่องในอดตี ปจจุบัน และอนาคต 
11. นําวงจรการพัฒนางาน (วางแผน 
ปฏิบตัิ ตรวจสอบ และปรบัปรุง, PDCA) 
เปนกรอบ ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 24 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเสริม)  
ชวงชั้นที่ 1  

(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 2  

(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
ชวงชั้นที่ 3  

(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
ชวงชั้นที่ 4  

(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

1. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี 
2. เปนกจิกรรมเสริม (ดานสิ่งแวดลอม) 
เชื่อมโยงกับกจิกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน 
3. สถานศึกษามีแผนกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม
ระยะยาว ใหผูเรียนไดปฏิบตัิจนเปนนิสัย 
เกดิพฤตกิรรมที่ยั่งยืน ในการดูแลรกัษา 
สิ่งแวดลอม    
4. เปนกจิกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น 
(ใกลตัว) และสรางจิตสํานกึใหกับผูอื่น 
5. เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(ในครอบครัว สถานศึกษา ชมุชน (ใกลตัว) 
6. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม (ดานสิ่งแวดลอม) ในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  
7. เปนกิจกรรมทีผู่เรียนเปนผูคิด เปนผู
วางแผน  (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
8. เปนกิจกรรมเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) (ในสถานศึกษา ชุมชน) 

1. เปนกจิกรรมแนะแนว ลกูเสือ เนตรนาร ี
2. เปนกิจกรรมเสริม (ดานสิ่งแวดลอม) 
เชื่อมโยงกับกจิกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน  
3. เปนกจิกรรมทีเ่สริมสรางการแกปญหา 
สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสราง
จิตสํานกึใหกับผูอื่น  
4. สถานศกึษามีแผนกิจกรรมดานสิง่แวดลอม
ระยะยาว ใหผูเรียนไดปฏิบตัจินเปนนิสัย 
เกดิพฤตกิรรมที่ยั่งยืน ในการดูแลรกัษา 
สิ่งแวดลอม 
5. เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(ในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ในประเทศไทย) 
6. เปนกิจกรรมทีผู่เรียนเปนผูคิด เปน ผู
วางแผน  (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
7. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม (ดานสิ่งแวดลอม) ในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด 
8. เปนกจิกรรมเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) (ในชุมชน จังหวัด และในประเทศไทย) 

1. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
2. เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(ในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน)  
3. เปนกิจกรรมเสริม (ดานสิ่งแวดลอม) 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน 
4. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา 
สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสราง
จิตสํานกึใหกับผูอื่น 
5. เปนกิจกรรมทีผู่เรียนเปนผูคิด เปน  ผู
วางแผน  (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
6. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ระยะยาว ใหผูเรียนไดปฏิบัตจินเปนนิสัย 
เกดิพฤตกิรรมที่ยั่งยืน ในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอม 
7. เปนกิจกรรมเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) (ในชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน) 
8. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม (ดานสิ่งแวดลอม) ในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  

1. เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(ในชุมชน ประเทศไทย ประเทศ
เพื่อนบาน และประเทศอื่นๆทั่วโลก)  
2. เปนกจิกรรมทีผู่เรียนเปนผูคิด เปน  ผู
วางแผน (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
3. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสราง
จิตสํานกึใหกับผูอื่น 
4. เปนกิจกรรมเสริม (ดานสิ่งแวดลอม) 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน 
5. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี 
6. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ระยะยาว ใหผูเรียนไดปฏิบัตจินเปนนิสัย 
เกิดพฤตกิรรมที่ยั่งยืน ในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอม  
7. เปนกจิกรรมเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) (ในชมุชน ประเทศไทย ประเทศเพือ่น
บาน และประเทศอื่นๆทั่วโลก) 
8. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทํากิจกรรม 
(ดานสิ่งแวดลอม) ในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

 
 



 

 
 

ตาราง 25 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

1. สื่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
2. แหลงการเรียนรูในชุมชน  
3. สื่อเอกสาร 
4. สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร 
5. สื่อเทคโนโลย ี
6. สื่อที่เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน 

1. สื่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
3. สื่อเอกสาร 
4. สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร 
5. สื่อเทคโนโลย ี
6. สื่อที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน 

1. สื่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
3. สื่อเอกสาร 
4. สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร  
5. สื่อเทคโนโลย ี
6. สื่อที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน 

1. สื่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
2. แหลงการเรียนรูในชุมชน 
3. สื่อเอกสาร    
4. สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร 
5. สื่อเทคโนโลย ี
6. สื่อที่เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 

 
ตาราง 26 การวัดและประเมินผล  
 

ชวงชั้นที่ 1  
(ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 2  
(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

ชวงชั้นที่ 3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

ชวงชั้นที่ 4  
(มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 

1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยผูเรียน ครู ผูปกครอง เพื่อน และ
ชุมชน  

1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยผูเรยีน ครู ผูปกครอง เพื่อน และ
ชุมชน  

1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยผูเรยีน ครู ผูปกครอง เพื่อน และ
ชุมชน  

1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยผูเรยีน คร ูผูปกครอง เพื่อน และ
ชุมชน  

 
 
 



 1 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) มีความมุงหมายของการวิจยั เพือ่ศกึษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในดานปรัชญา
ของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จดุมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
 การดําเนินการวจิัย แบงออกเปน 2 ระยะ ตามขั้นตอนการดําเนินการวจิัย ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
ดาน  สิ่งแวดลอมศึกษา เกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คอื  
  ข้ันตอนที ่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา เอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวของ ใน
หัวขอทีเ่กีย่วกบัแนวคิดดานสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมในระดบัโลกและในประเทศไทย ดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สภาพการจดัการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศกึษา สถานการณปจจยัท่ีเกี่ยวของกบัหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สภาพการจัดหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการดําเนินการทีผ่านมา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแนวทางการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาในอนาคต โดยใชวิธีการวจิัยอนาคต แลวนําขอมูล
ท่ีไดมาสังเคราะห กําหนดเปนกรอบสาระพื้นฐาน สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนตอไป  
  ข้ันตอนที ่ 2 การศึกษาความคิดเห็นกลุมผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพือ่ให
ไดแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน และบริบทที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 รอบ 
คือ  
   รอบที ่1 สัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 22 คน เลือกมาแบบเจาะจง ตามเกณฑทีผู่วจิัย
กําหนด ดวยแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นจากขั้นตอนที ่ 1 นําผลการสมัภาษณมาวิเคราะหเนือ้หา สังเคราะห 
จัดเปนกลุมแนวโนมเหตุการณ จํานวน 6 ดาน รวมทั้งสิ้น 366 เหตุการณ  
   รอบที ่ 2 นําแนวโนมเหตุการณ จากการวเิคราะหในรอบที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน นําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ เพือ่ประเมินคาคะแนนแนวโนม
เหตุการณ วิเคราะหคาคะแนน โดยการคํานวณคามัธยฐาน คาพิสยัระหวางควอไทล   
   รอบท่ี 3 นําแนวโนมเหตุการณ จากรอบที ่2 มาสร� � � � � � � � � � สอบถาม
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แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน ที่ใชขอความเดิม พรอมทั้งระบุตําแหนงมัธยฐาน ชวงพิสัย
ระหวางควอไทล  
และตําแหนงการตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคน นําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันคําตอบเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงคาํตอบใหม วิเคราะหคาคะแนน โดยการคํานวณคามัธยฐาน คาพิสยัระหวางควอไทล คา
ความ 
 
แตกตางระหวางฐานนิยมกับมัธยฐาน ตามเกณฑของเทคนิคเดลฟาย ไดแนวโนมเหตุการณท่ีผูเชี่ยวชาญ
มีฉันทามต ิจํานวน 291 เหตกุารณ 
  ข้ันตอนที ่3 การสรางวงลออนาคต ผูวจิัยนําแนวโนมเหตุการณท่ีผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ จาก
ขั้นตอนที ่2 มาวิเคราะหเน้ือหา จําแนกและจัดเปนกลุมแนวโนมเหตุการณในแตละดาน แลวนํามาสงัเคราะห
รวมกับ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม และ
สิ่งแวดลอมศกึษา สรุปเปนแนวโนมเหตกุารณสําคัญ ในดาน 1) สถานการณสิ่งแวดลอมในระดบัโลกและ
ในประเทศไทย 2) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 3) การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 4) การ
บริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 5) คุณลักษณะของผูเรียน  
  ข้ันตอนที ่ 4 การศึกษาความคิดเห็นกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 
339 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เลอืกมาแบบเจาะจงตามเกณฑท่ีผูวจิัยกาํหนด เกี่ยวกบัโอกาสที่
เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลปฏิสัมพนัธระหวาง
แนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง โดยการนําแนวโนมเหตุการณท่ีผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ จากขั้นตอนที ่2 สราง
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน และนําแนวโนมเหตกุารณสืบเนือ่ง จาํนวน 5 
ดาน ตามกรอบแนวคิดผลการสรางวงลออนาคต สรางเปนตารางเมตริกซประมาณคาความเปนไปไดของการเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง แลวนําไปสอบถามบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา วิเคราะหคาคะแนนโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐาน โดยการคํานวณคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล ตามเกณฑของเทคนิคเดลฟาย และ
วิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง มีการดําเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ
วิเคราะหความเปนไปไดขั้นตน และความเปนไปไดแบบมีเง่ือนไขของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง ขั้นที ่2 
การวิเคราะหคาแตมตอขั้นตน และคาแตมตอแบบมีเงือ่นไข ขั้นที ่ 3 การวิเคราะหคาอัตราสวนแตมตอของ
แนวโนมเหตุการณสบืเนื่องแตละคู  
 ระยะที่ 2 การสรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวาง ป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  
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  ข้ันตอนที ่ 1 การสรางรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) โดยการนําผลการศึกษาจากระยะที่ 1 มาสังเคราะห แลว
สรางเปนรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  
  ข้ันตอนที ่ 2 การประเมินความสอดคลอง เหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยการนํารางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา มาให
ผูทรงคุณวฒุิดานการพฒันาหลักสูตร ประเมินความสอดคลอง เหมาะสมในดานโครงสราง และเน้ือหา ของราง
ภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แลวนําขอสรปุมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรางภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ใหมีความ
ชัดเจน ถูกตอง และเปนไปไดในอนาคต  
 ข้ันตอนที่ 3 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบับราง) โดยการเขียนภาพอนาคตหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัราง) ที่มีความ
ชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผูวจิัยนําเสนอสรุปผลการวจิยั แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที ่ 1 ผลการศึกษาแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) และผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณ
สืบเนื่อง  
 1. ผลการศึกษาแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและบุคลากรที่
ปฏบิตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สรุปไดดังนี้  
  1.1 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  
    1.1.1 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ท่ีผูเชี่ยวชาญมีฉันทามต ิมีจํานวน 291 เหตุการณ แบงเปน 6 ดาน ไดแก แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอม
ในระดับโลก จาํนวน 24 เหตกุารณ แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จํานวน 28 เหตุการณ 
แนวโนมการจดัการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 เหตุการณ แนวโนมปจจัย
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 51 เหตุการณ แนวโนม
หลักสูตร     สิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 159 เหตุการณ แนวโนมการบริหาร
จัดการหลักสตูร    สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 24 เหตุการณ 
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   1.1.2 โอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา ตามความคิดเห็นบคุลากรที่ปฏิบตังิานดานสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 291 เหตุการณ มี
ความเปนไปไดมากที่สุด จํานวน 4 เหตกุารณ เปนไปไดมาก จํานวน 224 เหตุการณ เปนไปไดปานกลาง 
จํานวน 63 เหตุการณ   
 2. ผลการสรางวงลออนาคต 
 วงลออนาคต มีแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา เปน
แนวโนมศูนยกลาง ประกอบดวยแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลังงาน เสือ่มโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) การจัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศกึษา มีการเชือ่มโยงกบัแนวคิด
การพฒันาที่ยัง่ยืน 3) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 4) องคกรของรัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ 5) ผูเรียนมีความรู 
เจตคต ิ ความตระหนกั ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกนั แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพลงังานอยางยั่งยืน 
 3. ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนมเหตกุารณสืบเนือ่ง  
 ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคดิผลการสราง
วงลออนาคต มีคูของแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 9 คู ที่สงผลปฏิสัมพันธถึงกันอยางสําคัญ  
 

 ตอนที ่2 ผลการสรางภาพอนาคตหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัราง)  
 ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป 
พ.ศ. 2547 – 2557) (ฉบบัราง) ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเปนไปไดในอนาคต มีดังนี้  
 หลักการ 
 ภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) มีหลักการดังน้ี  
 1. เปนหลักสตูรที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชมุชนทองถิ่น 
 2. เปนหลักสตูรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 3. เปนหลักสูตรท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการเรียนรูตามสภาพจริง เรียนรู
จากธรรมชาติ เรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรูแบบบูรณาการ และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู  
 4. เปนหลักสตูรที่มีการบูรณาการสาระและกระบวนการอนุรักษ พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  



 5 

 ปรัชญาของหลักสตูร 
 1. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนษุยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาต ิ ทุกสิ่งทุกอยาง
เชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุและผล มนษุยเปนผูสรางความรู จติสํานึกดวยตนเองได โดยการไปสัมผัส
เกี่ยวของกบัธรรมชาติโดยตรง ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทําใหคนพฒันาไดอยางรอบดาน 
 2. เปนการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชน สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน เห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน และเพือ่สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ชวยใหคนมคีวามรู ความรูสึก สํานึก มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมมือกันในการใชประโยชน อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน  
 คุณลักษณะของผูเรียน  
 เรียนรูตลอดชวีิต มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแลรักษา ใชประโยชน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูผลติท่ีมีจติสํานึกในการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพและไมทาํลายสิ่งแวดลอม เปนผูบริโภคที่มีคานยิมในการบริโภคสินคาอยางประหยัด 
และเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม เปนคนที่รับผิดชอบตอ
ตนเองและตอสวนรวม เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภิบาล 
 
 จุดมุงหมายของหลักสูตร  
 ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรัก ชื่นชม หวงแหน เอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการดูแล รักษา ใชประโยชน
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีเจตคต ิคานิยมท่ีถูกตองตอสิ่งแวดลอม มีทักษะ
กระบวนการคดิ รูเทาทนัโลกอนาคต ไมยอมใหใครมาแยงชิงทรพัยากร มีทักษะกระบวนการตัดสินใจ 
คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะมากกวาประโยชนของตัวเอง ใหการศึกษาพื้นฐานในการดําเนนิชีวติแก
ผูเรียน 
 รูปแบบและโครงสรางหลกัสูตร 
 รูปแบบที่บูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู กําหนดเปนกรอบสาระและ
มาตรฐานยอยๆทางดานสิง่แวดลอมศึกษา เพื่อใชบูรณาการสอดแทรกเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
จัดเปนสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไม
บังคับ) ใหนักเรียนทุกคนไดเลือกเรียน 
 สาระการเรียนรู 
 ชวงชั้นที ่1 (ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (ใกลตัว) 
พลังงาน น้ํา ไฟฟา ความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช (ระบบนิเวศ) ปญหาสิ่งแวดลอม (ใกลตัว) ในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน ชวงช้ันที ่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ประชากร สภาพทางภูมิศาสตร ปญหา
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สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย พลังงาน ปญหา
สิ่งแวดลอม ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น การบริโภค ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแล
สุขภาพ พลานามัย ชวงชัน้ที่ 3 (มัธยมศึกษาปที ่1 – 3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ภูมิภาค ประเทศของเรา กลุมประเทศอื่น และประเทศใกลเคียง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความ
คลายคลึงและแตกตางจากประเทศไทย พฤติกรรมของมนษุย สถานการณในทองถิน่ การปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ พลังงาน ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน สาระการเรยีนรูท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศเพือ่นบาน ชวงช้ันท่ี 4 (มัธยมศกึษาป
ท่ี 4 – 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน ในประเทศ ประเทศเพือ่นบาน และของโลก พลังงาน 
เทคโนโลย ี วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม จริยธรรม คุณธรรม มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม การแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม การพฒันาที่ยั่งยืน สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลก ผลกระทบที่เกิดขึน้ และวธิีการปองกัน
แกปญหา สาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับโลก 
 กิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  
 ชวงชั้นท่ี 1 (ประถมศึกษาปที ่1 – 3) เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึด
หลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) เปนวิธีการ (Means) 
เชน สิ่งท่ีเด็กสนใจ แลวเชื่อมโยงไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา ชวงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) เนน
การจัดกจิกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสาํคัญ หลากหลาย
วิธจีัดการเรียนรู เรียนรูเปนกลุมจากผูรูในชุมชน ชวงชัน้ที่ 3 (มัธยมศึกษาปที ่ 1 – 3) เนนการจดักิจกรรม
การเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ หลากหลายวิธจีัดการ
เรียนรู (วิธีสอน) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน เรียนรูเปนกลุมจากผูรูในชุมชน ชวงชั้นท่ี 4 
(มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) เนนการจดักิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยยึดหลักการผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรอืเปนสําคัญ หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน จัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา (PBL)  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 ชวงชั้นที ่1 (ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) เนนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสอื เนตรนารี เปนกจิกรรมที่เสริม 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ชวงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปที ่ 4 – 6) เนนกิจกรรม
แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เปน
กิจกรรมที่เสรมิสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหกับผูอื่น ชวงชั้นท่ี 3 
(มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เนนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสอื เนตรนาร ี เปนโครงงานทีเ่กี่ยวของกับสิง่แวดลอม 
เปนกิจกรรมที่เสริมเชื่อมโยงกับ กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ชวงชั้นที ่4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) 
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เนนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิง่แวดลอม เปนกิจกรรมทีผู่เรียนเปนผูคดิ เปนผูวางแผน เปนกจิกรรมที่
เสริมสรางการแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจติสํานึกใหกบัผูอื่น  
 สื่อที่สนบัสนนุการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา  
 ทุกชวงชั้น (ชวงชั้นท่ี 1 - ชวงชั้นท่ี 4) เนนสือ่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงการเรียนรูใน
ชุมชน สื่อเอกสาร สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร สื่อเทคโนโลย ีและสือ่ท่ีเปนวธิีการจดัการเรียนการสอน  
 การวัดและประเมนิผล  
 ทุกชวงชั้น (ชวงชั้นที ่ 1 - ชวงชั้นที ่ 4) เนนการประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียน ผูปกครอง 
ครูเพื่อน และชุมชน  
  
อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูวจิัยนําเสนอการอภิปรายผลเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต 
 1. เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุงหมายและความเชื่อ
พื้นฐานของการวิจยัอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่ง เน่ืองจากเปนเทคนิคการวิจัยท่ีผสมผสานจุดเดนของเทคนิค
การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) ซ่ึงเปนเทคนิคการวจิัยที่ดึงเอาอนาคตภาพและ
คานิยมตางๆที่เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ศึกษาของมนุษยวิทยาจากการ
สัมภาษณแบบเปดและไมชีน้ํา และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) ซึ่งเปนเทคนิคการศึกษาความคิดเห็นของ
กลุมผูเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ เพือ่ใหไดความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยการขอให
ผูเชี่ยวชาญแตละคนทําการคาดการณแนวโนม หรือเหตุการณในอนาคตภายในระยะเวลาที่กําหนด การรวม
จุดเดนของทั้งสองเทคนิควิธเีขาดวยกัน ชวยแกจุดออนของกนัและกันไดเปนอยางดี  กลาวคอื 1) เทคนิค
การวิจยัแบบ EDFR ใชการสัมภาษณแบบ EFR ในรอบแรก ทําใหไดแนวโนมเหตุการณและประเด็นที่
สอดคลองกันมากที่สุด 2) มีการนาํทุกแนวโนมเหตกุารณท่ีไดจากการสัมภาษณในรอบแรก ปอนกลับไป
ใหผูเชี่ยวชาญทุกคนพจิารณาอีกในการทําเดลฟายในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทําใหทุกแนวโนมไดรับการ
พจิารณาอยางเปนระบบเทาเทียมกัน ผลสรุปที่ไดจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จึงเปนระบบและได
แนวโนมเหตุการณท่ีมีความครอบคลุมและเชื่อถือ ตอบสนองตอจุดมุงหมายและความเชื่อพืน้ฐานของ
การวิจัยอนาคต ทําใหนักวิจยัไดขอมูลท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือมากขึ้น (จุมพล พลูภัทรชีวิน. 2529 : 22) 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการนําเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มาใชศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกบั
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 
– 2557) ในระยะที่ 1 ของการดําเนินงานวิจัยโดยการสัมภาษณผูเชีย่วชาญดวยเทคนิคการวจิัยแบบ EFR 
ในรอบแรก แลวนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สังเคราะห สรางเปนเครื่องมือสําหรับทํา
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เดลฟายในรอบที ่ 2 และรอบที่ 3 ผลจากการใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ทําใหไดแนวโนมหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศกึษา สําหรับนําไปใชในการสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR แมจะมีจุดเดนดังกลาว แตก็มีจุดดอยที่กอใหเกิด
ปญหาในการทําวจิยัเชนกัน กลาวคอื ขัน้ตอนของการวิจัยแบบ EDFR ที่มีจํานวนหลายรอบติดตอกัน 
อาจทําใหผูใหขอมูลบางคนมีความรูสึกเบ่ือหนาย และไมอยากตอบแบบสอบถามในรอบตอไป ปญหา
ดังกลาว จะเกิดขึ้นในรอบท่ี 2 และรอบที่ 3 ของการสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย ซึ่งเปนขอจาํกัดของ
การวิจัย (Limitation of the study) ที่อาจสงผลกระทบตอระดับความเชื่อม่ันของขอมูลทีจ่ะนําไปวิเคราะห 
หากผูวิจยักําหนดจํานวนผูเช่ียวชาญไวไมมากพอ และดวยวธิีการดังกลาวทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล
ตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน การนําเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มาใชในการศึกษาแนวโนมหรือ
เหตุการณในอนาคต จึงควรคํานึงถึงวธิีการคัดเลอืกผูเชี่ยวชาญทีย่ินดีใหความรวมมือตลอดทั้ง
กระบวนการ  
 2. การประยกุตวิธีการทางสถิติในการจําแนก จัดกลุมแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการนําเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) มาใชในการวิเคราะห 
แนวโนมเหตุการณที่ผูเชีย่วชาญมีฉันทามต ิจํานวน 6 ดาน (291 เหตกุารณ) แลวจําแนกเหตกุารณท่ีวเิคราะห
จัดเปนกลุมแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จํานวน 5 ดาน ตามกรอบแนวคดิผลการสรางวงลออนาคต 
(ภาพประกอบ 6) ซึ่งการใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาแตเพียงอยางเดียว อาจมขีอจาํกัดในเรือ่งความเชือ่ม่ัน
ของแนวโนมเหตุการณท่ีจัดกลุมได เนือ่งจากมีความเปนอตัวิสัย (Subjective) คอนขางสงู เพือ่ลดความ
คลาดเคลือ่นในการจัดกลุมแนวโนมเหตุการณทีต่องการนําไปใชสรางวงลออนาคต นาจะไดมีการทดลองนํา
วิธกีารทางสถติ ิ เชน การวิเคราะหปจจยั (Factor Analysis) การวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) เขามา
ประยุกตใชรวมกับเทคนคิการวิเคราะหเนือ้หา เพือ่ทําใหการจําแนก จดัเปนกลุมแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง 
มีความชัดเจน (Verify) มากขึ้น  
 
 ตอนที ่ 2 การประยุกตภาพอนาคตหลกัสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ไปสูการปฏิบตั ิ 
 1. การบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานในระดับนโยบาย 
 ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป 
พ.ศ. 2547 – 2557) เปนแผนการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาที่เปนเอกสารหลักสูตร ที่มีความเปนไปไดในอนาคต 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ภาพ
อนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขียนขึน้ จะนําไปสูการปฏิบติัไดจริง เชน 
การนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตอเม่ือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของในระดับนโยบาย เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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ไดมีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการวางแผน กําหนดเปนนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับชาติ 
ในดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศกึษา การพฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา การบริหาร
จัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา การสรางเครือขายการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษา การพฒันาสือ่และ
เทคโนโลยทีี่มีความเหมาะสมในการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การศกึษาวิจยัดานสิ่งแวดลอมศกึษา เปนตน ที่
มีความชัดเจน ตอเนื่อง และสามารถนําไปปฏิบตัิไดอยางเปนรูปธรรม ในระดบัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน       
 2. การพฒันาหลักสตูรสิง่แวดลอมศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใหกบั
ผูเรียน  
 การพฒันาหลกัสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย ไดมีการบรรจเุน้ือหาสาระดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาไวในหลักสูตรระดับประถมศกึษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศักราช 2521 และ
หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย พทุธศักราช 2524 เปนตนมา ทั้งในรปูแบบของการสอดแทรกเนือ้หาสาระ
และการจัดเปนรายวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาโดยเฉพาะ แตตามสภาพทีเ่ปนจริง ผลที่ไดรับกลับแสดงใหเห็น
วา ปญหาสิ่งแวดลอมก็ยังไมไดบรรเทาลง อีกทั้งมีการเพิ่มการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น (รพพีรรณ 
สุวรรณณัฐโชต.ิ 2543 : 281) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาที่ผานมา ยังคงใช
กระบวนการเรยีนรูแบบเดิม คือ เอาตวัผูสอนและตําราเปนตวักําหนด จัดการเรียนรูในหองเรยีน ครูเปน
ผูบงการ ฐานความรูแคบ ขาดความหลากหลาย และความเชื่อมโยงกับความเปนจรงิในชีวติ (เพชรสุลักษณ 
บํารุงผล. 2546 : 6 ; อางอิงจาก โครงการรุงอรุณ. 2543) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนขาดแรงจูงใจ 
(Motive) ในการมีสวนรวม ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ชุมชน และสังคม สอดคลอง
กับการศึกษาของพงศศักดิ ์ กาญจนศักดิ ์ (2545 : 118) ท่ีพบวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการมสีวนรวม 
ปองกนั รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับต่าํ มีความตั้งใจทีจ่ะเขารวมกจิกรรมศึกษา
ธรรมชาต ินอยกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจในระดบัสูง การพัฒนาหลักสตูรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่
บรรลเุปาหมายและหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา ในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค จึง
ควรมุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจทีจ่ะเขามามีสวนรวม อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพลงังาน ทีเ่กิดขึ้น เชน การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง จากแหลงเรียนรู
ตามธรรมชาต ิ ไดมีโอกาสสํารวจ แสวงหาความรู และตอบสนองความอยากรู อยากเห็นในเรือ่งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ สิ่งแวดลอม ไดอธิบายหรือใหความรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับบุคคลอื่น ไดลงมือปฏิบตัิในการปองกัน แกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ฯลฯ เพือ่พฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืนตลอดไป   
 
 ตอนที่ 3 ขอคนพบจากการวิจัย 
 1.  ผลปฏิสมัพนัธระหวางแนวโนมเหตกุารณสบืเนือ่ง  
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 จากการวเิคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง จาํนวน 5 ดาน ตามกรอบ 
แนวคิดผลการสรางวงลออนาคต พบวา เหตุการณสืบเน่ืองดานระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
พลังงาน เสื่อมโทรมลง ท้ังปริมาณและคณุภาพ มีคาความเปนไปไดของการเกิดเหตุการณสูงสุด แตไมทําให
เกิดเหตกุารณที่เกี่ยวของกบัแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการ
เชือ่มโยงกบัแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืน 2) หลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา มีการบูรณาการสาระและ
กระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 3) 
องคกรของรฐั ภาคเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาของสถานศึกษามาก
ขึ้น 4) ผูเรียนมีความรู ความตระหนัก เจตคต ิ ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกนั แกปญหา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 1) กลุมตวัอยางมีความเห็นวาระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เสือ่มโทรมลงทั้งปริมาณและคณุภาพ เปนสาระการเรียนรูที่มีการบูร
ณาการอยูแลวในหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 2) การเลอืกกลุมตวัอยางอาจไมเปนตวัแทนที่ดีของบุคลากรที่
ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศกึษา จึงไมเห็นความสัมพนัธของการนําสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในระดับ
ทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และของโลก มากําหนดเปนสาระการเรียนรูในหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ทําให
สภาพปญหาสิง่แวดลอมไมสงผลตอหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ท้ังที่ปญหาสิ่งแวดลอม ควรมีความสัมพนัธ
กับการจัดการศึกษา เพือ่ใหผูเรยีนมีความตระหนัก มีจริยธรรม และจิตสาํนึกในความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมรวมกัน (ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ 2541 : 87) 
 2. การวดัและประเมนิผล  
 ภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา มุงเนนการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยผูเรียน เพือ่น ผูปกครอง ครู และชุมชน ซึ่งสอดคลองกบัพระราชบัญญตัิการศกึษา
แหงชาต ิ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 26 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศักราช 2544  อาจเปนเพราะการประเมินผลตามสภาพจริง มีวิธกีารประเมินที่หลากหลาย สอดคลอง 
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา กระบวนการเรียนรูของผูเรยีน และสามารถ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤต ิพฤตกิรรม ผล
การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน จากผูใชผลการประเมิน คือ ผูเรียน 
ผูสอน พอแม ผูปกครอง (กระทรวงศกึษาธิการ. 2544 : 25) การประเมินตามสภาพจริง เพือ่บรรลุ
เปาหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา ในการสงเสริมใหผูเรียนมีความรู จิตสํานึก เจตคติ ทักษะ และการมี
สวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ควรมี
จุดเนนสําคัญอยูท่ีการวัดพฤติกรรมการลงมือปฏิบัต ิ (Performance) ในการอนุรักษ ปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ของผูเรียน เพือ่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร และเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางแทจริง  
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 ตอนที ่ 4 การเปรียบเทียบระหวางขอคนพบของงานวิจัยกบังานวิจัยอืน่ท่ีทาํมากอนหนา
นี ้ (Refinement of the study)  
 การวิจยัเกี่ยวกับอนาคตภาพหลักสูตรในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2532 – 2546) มีท้ังการวจิยั
เพือ่ศึกษาแนวโนมหลักสูตรของสถาบันอดุมศึกษา  เชน งานวิจยัของปนัดดา เจยีรกุล (2541) ไดศึกษา
แนวโนมหลกัสูตรวชิาการศกึษาทัว่ไปของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดทบวงมหาวทิยาลยัในทศวรรษหนา 
ทิพวรรณ รัตนวงศ (2532) ไดศึกษาแนวโนมหลักสตูรสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในป พทุธศักราช 2545 
จงกล เฮงสุวรรณ (2540) ไดศึกษาแนวโนมหลักสตูรศิลปศึกษา ระดับปริญาตรขีองสถาบันราชภัฏใน
ทศวรรษหนา พรชัย สอนประจักษ (2543) ไดศึกษาแนวโนมหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ทศวรรษหนา จุรีรัตน สืบตระกูล (2539) ไดศึกษาแนวโนมการจัดหลักสูตรและการสอนมหาบัณฑติ สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในทศวรรษหนา การวิจยัเพือ่ศึกษาแนวโนมหลักสตูรใน
ระดบัปฐมวัย เชน งานวจิยัของพัชยา โรจนบญุถึง (2543) ไดศึกษาแนวโนมหลักสูตรระดับปฐมวยัใน
ทศวรรษหนา การวจิัยเพือ่ศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพยาบาล เชน งานวิจัยของตรีชดา ปุนสําเริง 
(2541) ไดศึกษาอนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ละเอยีด แจม
จันทร (2540) ไดศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรสําหรับพยาบาลวิชาชพีของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข การวิจยัเพือ่ศึกษาอนาคตภาพการจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา เชน อุไรวรรณ วิ
นะพันธุ (2545) ไดศึกษาอนาคตภาพของการจัดการหลักสูตร  สิ่งแวดลอมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ใน 15 
ปขางหนา การวิจยัเพือ่ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน เชน งานวิจยัของอุดมสทิธิ ์ จติร
วิจารณ (2545) ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา 
(ค.ศ. 2012) งานวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรที่กลาวมา มุงเนนการวจิยัภาพอนาคตหลักสตูร ในดานแนวคิด 
หลักการ ปรัชญาของหลกัสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสตูร โครงสรางของหลักสตูร 
เนือ้หา วิธีการสอน กิจกรรมเสริม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมนิผล ปญหาและขอจาํกัด และการ
บริหารจัดการหลักสูตรในดาน บุคลากร งบประมาณ สื่อวัสดุอุปกรณและเทคโนโลย ี อาคารสถานที่ 
เอกสารหลักสตูรและตํารา โดยใชเทคนิคเดลฟาย หรือเทคนคิการวิจยั แบบ EDFR มีเพยีงการวิจัยอนาคต
ภาพการจัดการศึกษาเทานั้น ที่มีการใชเทคนิคการวจิัยอนาคตหลายแบบผสมผสานกัน ไดแก เทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR เทคนิควงลออนาคต และผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง  
 สําหรับงานวจิยัเรือ่งอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษ
หนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) มีขอคนพบที่มีความแตกตางจากงานวิจยัอื่นที่กลาวมาแลว 
ดังตอไปนี ้
 1. งานวจิยัน้ีศึกษาภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในดาน 
ปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพฒันาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล ครอบคลุมทุกระดับชวงชั้น คือ ชวงชัน้ที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) ชวงชั้นท่ี 2 
(ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) ชวงชั้นที ่3 (มัธยมศกึษาปท่ี 1 – 3) ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศกึษาปท่ี 4 – 6) ซ่ึงไมมี
ในผลงานวจิัยอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่ผานมา มีเพยีงผลงานวจิัยของอุดมสทิธิ ์ จติรวจิารณ 
(2545) ที่ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา (ค.ศ. 
2012) เทานั้น ที่มีการศึกษาแนวโนมหลักสตูรการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่สิ่งแวดลอม การเรยีนรู
สิ่งแวดลอม แหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศกึษา แตผลงานวจิัยดังกลาวไมได
ศึกษาครอบคลุมเกีย่วกบัองคประกอบของหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาในดาน ปรัชญาของหลกัสูตร 
คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู กิจกรรมพฒันาผูเรียน สื่อที่สนับสนุนการเรยีนรู การวัดและประเมินผล ของแตละชวงชั้น  
 2. งานวจิัยน้ีมีการศึกษาถึง 1) แนวโนมสถานการณปจจัยทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาในดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นโยบายการศึกษา
ของรัฐ นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) ผลปฏิสัมพนัธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง ของแนวโนมหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา ซึ่งไมมีในผลงานวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่
ผานมา  
 3. ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษาของงานวจิัยนี ้ เขียนขึ้นตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา และบุคลากรทีป่ฏบิัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาจากทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
ศึกษานิเทศก เจาหนาทีท่ี่ปฏิบติังานดานสิ่งแวดลอมศึกษาขององคกรพฒันาเอกชน (NGO) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตหลายแบบ
ผสมผสานกัน ไดแก เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เทคนิคการสรางวงลออนาคต และผลปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนือ่ง ซึ่งแตกตางจากภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของผลงานวิจัยที่
ผานมา ท่ีมักเขียนขึ้นตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพียงกลุมเดียว โดยใชเทคนิคการวจิัยเดลฟาย หรือ
เทคนคิการวจิยัแบบ EDFR  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั มีขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานระดับนโยบาย และหนวยงานระดับปฏิบตั ิดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะสาํหรับหนวยงานระดบันโยบาย  
 หนวยงานระดบันโยบาย เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ 
ฯลฯ  
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ควรนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน พฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอม
ศึกษา และการบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ดังนี้  
    1.1 ควรกําหนดนโยบาย หรือแผนพฒันาสิ่งแวดลอมศึกษาแหงชาต ิใหมีความชัดเจนและ 
ตอเนื่อง เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียน และนอก
ระบบโรงเรียน นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   
  1.2 ควรสงเสริมใหมีการพฒันาบคุลากร เชน ผูอํานวยสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
ครูผูสอน ผูบริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานเิทศก ผูนําชุมชน และ
เจาหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน ใหมีความรูความเขาใจในเรือ่ง
สิ่งแวดลอมศึกษา   
  1.3 ควรสงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงาน เชน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน วัด สถาน
ประกอบการ   ผูปกครอง ไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการ
หลักสูตร   1.4 ควรสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา 
เพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
  1.5 ควรสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชแหลงการเรียนรูในชมุชนทองถ่ิน ใหเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  
  1.6 ควรสงเสริมใหมีการพฒันาเครือขายการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต
ระดบัชุมชน จนถึงระดบัประเทศ เพือ่ใหผูเรียน ผูสอน และประชาชนทัว่ไป ไดใชเปนแหลงศกึษา คนควา 
แลกเปลี่ยน เรยีนรูเรือ่งสิ่งแวดลอมศกึษา  
  1.7 ควรสงเสริมใหมีการวางระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
ตั้งแตระดับกระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีชัดเจน และดําเนนิการอยาง
ตอเน่ือง  
  1.8 ควรสงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ทั้งใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรยีน นําผลการวิจยัไปประยกุตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน วฒันธรรม ภูมิปญญา และความตองการของทองถิ่น  
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 2. ขอเสนอแนะสาํหรับหนวยงานระดบัปฏบิตั ิ
 หนวยงานระดับปฏิบัต ิ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ควรนํา
ผลการวจิัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ดังนี้  
  2.1 ขอเสนอแนะสาํหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2.1.1 ควรมีการกําหนดนโยบาย ระบบการกํากับ ตดิตาม และการรายงานผลในเรื่อง
สิ่งแวดลอมศึกษาใหมีความชดัเจนและตอเน่ือง เพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
   2.1.2 ควรมีการพฒันาเครอืขายการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับทองถิน่ เพือ่เชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานระดับนโยบาย เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน องคกรพฒันาเอกชน 
(NGO) ที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา และชุมชน   
   2.1.3 ควรมีการนําผลการวิจยัไปประยุกตใชในการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน องคกรพฒันาเอกชน (NGO) ท่ีปฏิบติังานดานสิ่งแวดลอมศึกษา และชุมชน ใหมีความรูความ
เขาใจในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหาร
จัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1.4 ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่น 
เชน สื่อสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  
   2.1.5 ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา นํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา และการบรหิารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใหเหมาะสม 
สอดคลองกบัสภาพปญหาสิง่แวดลอมในชุมชน สังคม คุณลักษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน วฒันธรรม ภูมิ
ปญญา และความตองการของทองถิน่ 
 
  2.2 ขอเสนอแนะสาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.2.1 ควรกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความชัดเจน
และตอเนื่อง เพือ่ใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบตัอิยางเปนรปูธรรม  
   2.2.2 ควรนาํกรอบแนวคิดภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร  
สิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปญหาสิ่งแวดลอม และความหลากหลายของ
ชุมชนทองถิ่น 
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   2.2.3 ควรจัดทําสาระและมาตรฐานการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ใหสอดคลองกบัสภาพ
ปญหาสิ่งแวดลอม คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน วัฒนธรรม ภูมิปญญา และความตองการของชุมชน
ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง ผูเรียน ผูนําชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฯลฯ  
   2.2.4 ควรมีการพฒันาบคุลากรของสถานศึกษาและผูนาํชุมชน ใหมีความรู ความเขาใจ
ในเรือ่งการพฒันาหลักสตูร และการบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม 
   2.2.5 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเปน
ศูนยกลาง ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย  
   2.2.6 ควรสนับสนุนใหมีการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน เปนสื่อในการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรง เสริมสรางจติสาํนึกในการอนรุักษ พัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน    2.2.7 ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการพฒันาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรู การจดักจิกรรมพฒันาผูเรียน และการบริหารจดัการหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐาน รวมกันระหวางสถานศึกษากบัชุมชน โดยใชแนวคิดการบริหารแบบฐานโรงเรียน (School – Based 
Management)  
 
 3. ขอเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  
  3.1 ควรมีการศึกษาวจิัยอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ในระดับการศึกษาอื่นๆ เชน 
ระดับปฐมวัย ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหไดภาพรวมของภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน พฒันาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาใหกบัผูเรียนในทุกระดับ  
  3.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ และโครงสรางหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ผูเชี่ยวชาญมีฉันทามติ ไดแก รูปแบบบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระ รูปแบบ
กําหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ใชบูรณาการสอดแทรกเขาไปใน
กลุมสาระวิชาตางๆ  รูปแบบจัดเปนสาระพืน้ฐาน สาระเพิม่เตมิ และกิจกรรมพฒันาผูเรียน รูปแบบจัดเปนกลุมสาระ
สิ่งแวดลอมศึกษา (ไมบังคับ) ใหนักเรียนไดเลือกเรียน วารูปแบบใดมีความเหมาะสมตอการเสริมสรางความรู 
จิตสํานึก เจตคต ิทักษะ คุณธรรม จริยธรรมสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมในการดูแล รักษา อนุรกัษ ปองกัน 
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลงังานอยางยั่งยืนใหกับผูเรียน  
  3.3 ควรมีการศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง ตามกรอบแนวคิด
ผลการสรางวงลออนาคต ในระดับที่สูงขึ้น เชน เหตกุารณสืบเนือ่งในระดับทีส่อง (Second - Level 
Consequences Trend) ระดับที่สาม (Third – Level Consequences Trend) เพื่อนําผลการศึกษาไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผน พฒันาหลักสตูรและการบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานในอนาคต  
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  3.4 ควรมีการนําวิธีการทางสถิต ิ เชน การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห
จัดกลุม (Cluster Analysis) เขามาประยุกตใชรวมกับเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อทําใหการจําแนก จัด
กลุมแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง มีความเชื่อม่ันมากขึ้น  
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   ข้ัน EDFR 
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รายชื่อผูทรงคุณวฒุิดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
สําหรับการวจิัยระยะที่ 1 ข้ัน EDFR 

 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน สุนทรโรทก 
 ผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 
2. อาจารยเสาวณีย ไชยมงคล (ครูตนแบบดานสิ่งแวดลอมศึกษา) 
 ครูประจําโรงเรียนสันมะเคด็ กระทรวงศกึษาธิการ  
3. อาจารยเจษฎา เรืองวิเศษ 
 อาจารยประจาํโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กระทรวงศึกษาธกิาร 
4. อาจารยปทุมา แกวพริ้ง  
 อาจารยประจาํโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กระทรวงศึกษาธกิาร 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอมศกึษาที่ใหขอมลู สําหรับการวิจัยระยะที่ 1 ข้ัน EDFR 
 
1. รองศาสตราจารย ดร. วนิัย วีระวฒันานนท 

อดีตผูอํานวยการสถาบันสิง่แวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย ดร. วลัย พานิช 
 ผูอํานวยการศูนยวจิยัสิ่งแวดลอมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
3. รองศาสตราจารย ลาวัณย วิทยาวุฑิกลุ 
 อดีตผูอํานวยการศูนยวิจยัสิ่งแวดลอมศกึษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. อาจารยจุฑามาศ เจริญธรรม 
 ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานนทบุรี เขต 1 
5. อาจารยสพุรรณี มีเทศน 
 ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานนทบุรี เขต 1 
6. ดร. ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ 
 อดีตหวัหนาศนูยสิ่งแวดลอมศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน สุนทรโรทก 
 หัวหนาศูนยสิง่แวดลอมศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 
8. ดร. ชวศิ จติรวจิารณ 
 นักวิชาการศกึษา 7 ว. สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ 
9. ดร. ชาต ิแจมนุช 
 ศึกษานิเทศก 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
10. อาจารยสวุรรณา ไชยวฒันานนท  
 อดีตศึกษานเิทศก 9 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาราชบุรี เขต 1  
11. ดร. อรทัย มูลคํา  
 นักวิชาการศกึษา 8 ว. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  
12. ดร. สรยทุธ รัตนพจนารถ 
 อาจารยประจาํภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
13. อาจารยธรีะพฒัน ฤทธิท์อง 
 ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี เขต 1  
14. ดร. ไชยยศ บุญญากจิ 
 รองผูอํานวยการสถาบันสิง่แวดลอมไทย  
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15. อาจารยสาวิตร ีศรีสุข 
 ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมศึกษา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
16. ดร. เตอืนใจ ดีเทศน 
 สมาชิกวฒุิสภา จังหวัดเชยีงราย  
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อลิศรา ชูชาต ิ
 อาจารยประจาํภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
18. อาจารยพรสมบัต ิคําตรง 
 ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาราชบรีุ เขต 1 
19. ดร. ทรงพล สุขกจิบํารงุ 
 หัวหนาฝายการตางประเทศ กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม 
20. วาที ่พ.ต. ดร. นพดล เจนอักษร 
 อาจารยภาควชิาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
21. อาจารยศริิพงษ โทหนองตอ 
 ผูจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา องคการกองทนุสัตวปาโลกสากล สํานักงานประเทศไทย 
22. อาจารยกณุฑลรตัน รัตนสิงห 
 นักวิชาการศกึษา 8 ว. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายชื่อผูทรงคุณวฒุิดานการพฒันาหลักสูตร ท่ีประเมนิความสอดคลอง เหมาะสมของ 
รางภาพอนาคตหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 

ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 
1. รองศาสตราจารย ดร. วชิัย วงษใหญ 
 อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข. 
 - แบบสมัภาษณสาํหรับผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา รอบที่ 1 (EFR) 
 - แบบสอบถามสาํหรบัผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอมศึกษา รอบท่ี 3 (delphi) 
      - แบบสอบถามสาํหรบับคุลากรทีป่ฏบิตัิงานดานสิง่แวดลอมศึกษา 
                             - แบบประเมนิความสอดคลองเหมาะสมรางภาพอนาคตหลักสูตรสิง่แวดลอม
ศึกษา  
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คําชี้แจง 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาอนาคตภาพหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใน ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) โดยศกึษาในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน        
จุดมุงหมายของหลักสตูร โครงสรางของหลักสตูร เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมพฒันาผูเรยีน (กิจกรรมเสริม
หลักสูตร)  สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจในการ
พัฒนาหลักสูตร    สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557) และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 ในการเกบ็รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnograhic Delphi Future Research) 
โดยการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นที่สอดคลองกัน (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญ สําหรับข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 รอบ ดังนี้   
 รอบที่ 1 เปนการสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (Semi – structure 
in – dept interview) ในประเด็นภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 รอบที่ 2 เปนการรวบรวมความคิดเห็นที่ไดจากแบบสัมภาษณในรอบแรก นํามาสรางเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) แลวใหผูเชีย่วชาญกลุมเดิม ใหคาน้ําหนักความเปนไปไดของแตละขอความ  
 รอบท่ี 3 เปนการนําคําตอบที่ไดจากรอบ 2 มาคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล (Interquartile range) ของแตละขอความ แลวสรางเปนแบบสอบถามฉบับใหม โดยใชขอความเดิม พรอมทั้ง
กําหนดตําแหนงของคามัธยฐาน ชวงพิสัยระหวาง ควอไทล และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละทานตอบมา เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ
แตละทานไดทบทวนความคิดเห็นของตน แลวตอบกลับมาอีกครั้ง ผูวิจัยจะนําความคิดเห็นที่สอดคลองกันในรอบนี้    
มาสรุปเปนฉันทามติ (Consensus) แนวโนมภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน   
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตอไป  
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ในการใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถามครบ
ทั้ง 3 รอบ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
                นายสมบุญ  ศิลปรุงธรรม 
        นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
           มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 เร่ือง 

อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 
 (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
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ตอนท่ี  1 ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ขอ 
 
 1. ชื่อ …………………………… นามสกุล …………………………….. 
  
 2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
       ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
 3. วิชาเอก/สาขาวิชา ………………………………. 
 
 4. ปจจุบันปฏิบตัิงานในตําแหนง …………………………………… 
 4.1 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงดังกลาว …………… ป  
 4.2 หนาที่ความรับผดิชอบในปจจุบัน …………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………..…………….……………
………………………………………………………………………….…….………………………………………….…… 
 
        5. เคยมปีระสบการณที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานในดาน 
  การวางแผน กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา ………... ป 
  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนระยะเวลา   
                    …………… ป 
  การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา …………… ป 
  การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา ………….. ป 
  การจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนระยะเวลา …………… ป 
  การมีสวนรวมในการอนุรักษ /พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน เปนระยะเวลา  
                    …………… ป 
  อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 
 ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญ ขอใหทานแสดงทัศนะหรือใหความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ในประเด็นตอไปนี ้
  
1. สถานการณสิ่งแวดลอมของโลกในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) มีแนวโนมเปนอยางไร      
ในดานตอไปนี ้

1.1 ระบบนิเวศ 
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.3 พลังงาน 
1.4 สิ่งแวดลอมอื่นๆ  

 
2. สถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) มีแนวโนมเปนอยางไร       
ในดานตอไปนี ้

2.1 ระบบนิเวศ 
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.3 พลังงาน 

 2.4 สิ่งแวดลอมอื่นๆ 
 
3. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)     
มีแนวโนมเปนอยางไร 
 
4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 –2557)  มีแนวโนมเปนอยางไร ในดานตอไปน้ี 
 4.1 สังคม 
 4.2 เศรษฐกิจ 
 4.3 การเมือง 
 4.4 วัฒนธรรม 
 4.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.6 นโยบายดานการศึกษาของรัฐ 
 4.7 นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
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5. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)     มี
แนวโนมเปนอยางไร ในองคประกอบตอไปนี ้
 5.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 5.2 คุณลักษณะของผูเรียน 
 5.3 จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 5.4 รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร 
 5.5 สาระการเรียนรู 
 5.6 กิจกรรมการเรียนรู 
 5.7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
 5.8 สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
 5.9 การวัดและประเมินผล 
 
6. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)        มี
จุดเนนเปนอยางไร ในระดับชวงชั้นตอไปน้ี 
 6.1 ชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
 6.2 ชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
 6.3 ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
 6.4 ชวงชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  
 
7. ปจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) มีแนวโนมเปนอยางไร ในดานตอไปนี ้
 7.1 บุคลากร 
 7.2 งบประมาณ 
 7.3 วัสดุอปุกรณ 
 7.4 ปจจัยสนับสนุนอื่นๆ  
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คําชี้แจง 

 
 แบบสอบถามฉบับน้ี เปนเครื่องมอืสําหรบัเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที ่ 3 ของการวิจัยเรื่องอนาคตภาพ
หลักสูตร  สิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ซึ่ง
ประมวลขึ้นจากทัศนะหรือความคิดเห็น ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 โดยจัดแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
 ตอนที่ 2 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา และปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ตอนที่ 3 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 จุดประสงคของการสอบถามครัง้นี้ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญแตละทาน ไดพิจารณา 
 1. ทัศนะหรือความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ  
 2. ทบทวนคําตอบของตนเองในรอบที่ผานมา (รอบท่ี 2) โดยการยนืยันคําตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําตอบใหม  
  
 ผลจากการแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญในครั้งน้ี จะเปนขอมูลสําหรบันําไปใชในการหาฉันทา
มต ิ (Consensus) แนวโนมภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวง
ระหวางป พ.ศ. 2547 –2557) ตอไป  
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ (รอบท่ี 3) 
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
 
         นายสมบญุ  ศิลปรุงธรรม 
                นิสิตปรญิญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
 
 
 

แบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ 
 เร่ือง 

อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
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 แบบสอบถามฉบับน้ี ประกอบดวยกลุมขอความที่แสดงถึงอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
 ตอนที่ 2 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา และปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 ตอนที่ 3 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 ผูวิจัยไดนําคาน้าํหนักความเปนไปไดของขอความแตละขอ จากการตอบของผูเช่ียวชาญในรอบที ่ 2 มา
คํานวณหาคามธัยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) พรอมทั้งระบุคะแนนการตอบ
รอบท่ีผานมาของแตละทาน โดยกําหนดสญัลักษณดังนี ้ 
 
                       หมายถึง  คามัธยฐานของความคิดเห็นที่คํานวณจากคาระดับคะแนนในรอบที่ 2 ตามเกณฑ ตอไปนี้ 
 
 4.50 – 5.00  หมายถึง เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดมากที่สดุ 
 3.50 – 4.49  หมายถึง เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดนอย 

1.00 – 1.49  หมายถึง เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดนอยที่สดุ 
   

             หมายถึง คาพิสยัระหวางควอไทลของเหตกุารณแตละขอ ที่อยูระหวางควอไทลที่ 1  และควอไทลที่ 
3   
 
 X   หมายถึง คําตอบของทานในรอบที ่2  
 
 ชองโอกาสที่เปนไปได ที่ไมมีเครื่องหมาย X หมายความวา ทานไมไดใหคาน้ําหนักความเปนไปไดของ
เหตุการณน้ันในรอบที่ 2 ซ่ึงทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได โดยการเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง 
“โอกาสที่เปนไปได” ตามเกณฑดังนี ้ 
 
 ชองหมายเลข 5  หมายถึง เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดมากที่สุด 
 ชองหมายเลข 4  หมายถึง เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดมาก 
 ชองหมายเลข 3  หมายถึง เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดปานกลาง 
 ชองหมายเลข 2  หมายถึง เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดนอย 
 ชองหมายเลข 1  หมายถึง เหตกุารณน้ันมีความเปนไปไดนอยที่สุด 
 
 ตัวเลขในชองอนาคตภาพ หมายถึง คารอยละของอนาคตภาพ ตามทัศนะหรือความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จากการตอบในรอบที่ 2  

M
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 ชองอนาคตภาพที่ไมมีเครื่องหมาย X หมายความวา ทานไมไดแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นวาขอความนั้น มี
อนาคตภาพ “พึงประสงค” หรือ “ไมพึงประสงค” ในรอบท่ี 2 ซ่ึงทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได โดยการเขียน
เครื่องหมาย ลงในชอง “อนาคตภาพ”     
  
ตัวอยาง 
 

ขอความ โอกาสที่เปนไปได (ในทศวรรษหนา)  อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

1.สภาพการจัดสิง่แวดลอมศึกษาใน      
ทศวรรษหนาเนนการมีสวนรวมในการจดั
ส่ิงแวดลอมศึกษาระหวาง โรงเรยีน ชุมชน 
ผูปกครอง และนักเรยีน                            
 

      
 
 
x 

 
 
 
   

  
75 
 
x 

 
25 
 
 

 
 

  

 
 จากตัวอยาง หมายความวา ในรอบท่ี 2 คาน้ําหนักขอความ “สภาพการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา 
เนนการมีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาระหวาง โรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน” มีคามัธยฐาน คือ 4 
คําตอบรอยละ 50 อยูระดบั 4 มีคาพิสัยระหวางควอไทลที่ 1 และควอไทลที่ 3 อยูระหวาง 3.0 – 4.0 เปนอนาคตภาพ    
ที่พึงประสงครอยละ 75 และเปนอนาคตภาพที่ไมพึงประสงค รอยละ 25  
 หากทานยืนยันความคิดเห็นในรอบที่ 2 คือ สภาพการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา เนนการมี
สวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียน มีโอกาสเปนไปไดปานกลาง และ
เปนอนาคตภาพที่พึงประสงค กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองยืนยันคําตอบเดิม 
 หากทานตองการเปล่ียนแปลงคําตอบ กรุณาเขียนเครื่องหมาย ลงในชองเปลี่ยนแปลงคาํตอบ พรอมทั้ง
เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตองการเปลี่ยนแปลง (ชองโอกาสที่เปนไปได หรือชองอนาคตภาพ) และกรุณาให
เหตุผลในขอความนั้นดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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ตอนท่ี 1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก  
 
   แบบสอบถามตอนที่ 1 แนวโนมสถานการณสิง่แวดลอมในระดับโลก แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบ 

นิเวศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานพลังงาน และดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

แนวโนมสถานการณสิง่แวดลอมในระดบัโลก 
แนวโนมดานระบบนิเวศ  
1. ในชวง 10 ปขางหนา ระบบนิเวศตางๆจะ
ฟนฟูมากขึ้น 

      
 

85.0 

 
 

10 

   

2. มีการนําเรื่องการทําลายระบบนิเวศมาใชเปน
มาตรการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
มากข้ึน  

     75.0 20.0    

3. มีการนําเทคโนโลยีที่เกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย มาใชในภาคธรุกจิมากขึ้น 

     95.0 0    

4. ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลง  เนื่องจากประชากร
โลกมีจาํนวนมากขึ้น แตไดรับการศึกษาไม
ทั่วถึง   

     15.0 80.0    

5. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และ
ธรรมชาต ิ มีมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศขาด
ความสมดุล  

     5.0 90.0    

6. ประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา ยังไมยอมปฏิบัติตามขอตกลง 
ที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

     10.0 85.0    

7. ประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ เชน 
ประเทศญี่ปุน จะเขาไปทาํลายระบบนิเวศใน
ประเทศดอยพัฒนามากขึ้น  

     5.0 90.0    

8. การสูญหายไปของระบบนิเวศพื้นที่ปา  
องคประกอบภายใน ทาํใหความหลากหลาย
ในระบบนิเวศลดลง 

     5.0 90.0    

9. การตัดตอพันธุกรรม เชน การสรางพืชที่
มีภูมิตานทานตอแมลงบางชนิด อาจมีผลกระทบ
ในเรื่องของระบบนิเวศในอนาคต 

     15.0 75.0    

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ   
1. ประชากรโลก เริ่มตระหนัก ปองกันและ
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิ

     95.0 0    

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

2. ประเทศที่พัฒนาแลว เริ่มตระหนักถึงพิษ
ภัยของการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมี
ขอบเขตจํากัด 

     95.0 0    

3. ทรพัยากรธรรมชาติถูกนํามาใชอยางคุมคา
มากขึ้น  เนื่องจากมีการพฒันาดานเทคโนโลยี 
เชน เทคโนโลยีสะอาด   

     95.0 0    

4. มีการผลิตทรัพยากรทดแทน เชน 
พลาสติก  เขามาแทนทีท่รพัยากรธรรมชาติ
มากขึ้น 

     80.0 15.0    

5.  หลายประเทศทั่วโลก มีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อพฒันาตนเอง
ในอัตราที่สูง 

     20.0 75.0    

6. โลกที่พัฒนาแลวจะมีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาต ิดิน นํ้า ปา อยางยั่งยืนมากขึ้น  

     15.0 80.0    

7. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ประเทศดอยพฒันาเสื่อมโทรมลง เน่ืองจากประเทศ
พัฒนาแลวบางประเทศ เชน ญี่ปุน เขาไปแสวงหา
ผลประโยชน 

     5.0 90.0    

8. สัตวหลายชนิดในโลกใกลสูญพนัธุ ทาํให
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

     5.0 90.0    

แนวโนมดานพลงังาน   
1. มีความคิดเชิงวิชาการทีจ่ะนําพลงังานจาก
ธรรมชาติเชน พลังงานแสงอาทิตย มาใช
ประโยชนมากขึ้น  

      
85.0 

 
10.0 

   

2. มีการนําพลังงานแสงอาทิตย มาทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล มากขึ้น  

     95.0 0    

3. ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน อุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร มีการนําพลงังานจาก
ธรรมชาต ิ(น้ํา แสงอาทิตย) มาใชในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น  

     95.0 0    

4. แหลงพลงังานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล เชน 
น้ํามัน จะหมดไป  

     10.0 85.0    

5. โลกทีพ่ัฒนาแลว มีการใชพลงังานตางๆ
มากขึ้น 

     10.0 85.0    

6. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้น  
เนื่องจากมีการใชพลังงานมากข้ึน เชน พลงังาน
ไฟฟา  

     10.0 85.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ)  

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

7. พลังงานทดแทนยังไมสามารถผลติได ใน
จํานวนที่มากพอกับความตองการของมนุษย 

     10.0 85.0    

8. พลังงานธรรมชาติบางสวนดอยคุณภาพ
ลงไป 

     10.0 85.0    

9. มนุษยมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น  
เนื่องจากบริโภคนิยม  

     5.0 90.0    

10. มนุษยยงัมีการใชพลังงานเชื้อเพลิงจาก 
ฟอสซิล เชน นํ้ามัน ในระดับที่สูงกวาการใช 
พลังงานหมุนเวียน  

     5.0 90.0    

11. มนุษยใชพลังงานจาํนวนมาก เชน น้ํามัน  
ทําใหมลพษิถูกปลอยสูอากาศเปนจํานวน
มาก  

     5.0 90.0    

แนวโนมดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ  
1. ประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศในกลุม  
สหภาพ ยุโรป (EU) มีมลพิษลดลง เนื่องจาก
ประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น 

      
90.0 

 
5.0 

   

2. มลพิษทางอากาศลดลง เนื่องจากหลาย
ประเทศ ใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศ 

     85.0 5.0    

3. สถานการณส่ิงแวดลอมของโลก มีแนวโนม
เลวรายกวาเดิม  

     5.0 85.0    

4. ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอความสมดุล
ของระบบนิเวศ และความเปนอยูของมนุษย 

     5.0 85.0    

5. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติลดนอยลง แต
ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นมีมากข้ึน 

     5.0 85.0    

6. การพัฒนาทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม 
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม ทําให
เกิดมลพิษมากข้ึน 

     5.0 85.0    

7. น้ําสะอาดขาดแคลนมากขึ้น ทาํใหมนุษย
ตองแยงชิงทรัพยากรนํ้า 

     5.0 85.0    

8. ขยะอันตราย เชน สารเคมีเปนพิษ เปน
ปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ  
เนื่องจากไมมีแหลงกําจัดที่แทจริง 

     5.0 85.0    
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ตอนที่ 2  แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา และปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 แบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบนิเวศ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิดานพลังงาน และดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
 สวนท่ี 2 แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา  
 สวนท่ี 3 แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก ดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานนโยบายการศึกษาของรัฐ และดาน
นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

1. แนวโนมสถานการณส่ิงแวดลอมใน
ประเทศไทย 
แนวโนมดานระบบนิเวศ  
1. ในชวง 10 ปขางหนา ระบบนิเวศตางๆไดรับ
การฟนฟูมากขึ้น  

      
 
 

90.0 

 
 
 

5.0 

   

2. ระบบนิเวศนํ้า มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใชในการแกปญหามากขึ้น  

     95.0 0    

3. ระบบนิเวศตางๆในประเทศไทย มีแนวโนม
เสื่อมโทรมมากขึ้น  

     5.0 90.0    

4.  ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และ
ธรรมชาติ มีมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศขาด
ความสมดุล 

     5.0 90.0    

5. การแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปของระบบ
นิเวศในประเทศไทย สวนหน่ึงเปนไปตาม
สภาพภูมิอากาศของโลก  

     5.0 90.0    

6. การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาของมนุษย ทําให
ระบบนิเวศพื้นที่ปาหลายแหงเปลีย่นแปลงไป 

     5.0 90.0    

7. ระบบนิเวศชายฝงทะเลมีความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากมนษุยเขาไปทําลายระบบนิเวศมาก
ข้ึน 

     5.0 90.0    

8. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
กอสรางโครงการขนาดใหญๆ กอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศมากขึ้น  

     5.0 90.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ  
1. มีการนําแนวคิดการพฒันาที่ย่ังยืน มาเปน
แนวคิดหลักในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

      
95.0 

 
0 

   

2. ประเทศไทยใชส่ิงแวดลอม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อการพฒันาตนเองใน
อัตราที่สูง  

     15.0 80.0    

3. การใชทรพัยากรธรรมชาต ิมีความรุนแรง
และมีปญหาเพิ่มมากขึ้น 

     5.0 90.0    

4. ทรพัยากรธรรมชาติถูกทําลาย และสงผล
กระทบตอระบบนิเวศ และพลังงาน  

     5.0 90.0    

5. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้น 
เนื่องจากคนไทยขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา 

     5.0 85.0    

6. การสูญพันธุของสัตวหลายชนิดในประเทศ 
เชน นก สัตวปา ทาํใหสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

     5.0 85.0    

7. ทรพัยากรทางทะเลเสื่อมโทรมมากข้ึน 
เนื่องจากผลกระทบจากการทองเที่ยวที่ไม
ถูกวิธี   

     5.0 85.0    

8. การเกษตรกรรมแบบครบวงจร (มีการแปร
รูปเปนโรงงานอุตสาหกรรม)  โดยใช
เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม ทาํให
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมมากข้ึน 

     5.0 85.0    

9. แนวทางการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม
ของประเทศ ยังมุงไปสูการทําลายทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ                                                          

     5.0    85.0    

แนวโนมดานพลงังาน  
1. ในชวง 10 ปขางหนา ไมมีวิกฤติดานพลงังาน 

      
65.0 

 
30.0 

   

2. มีการหาแหลงพลังงานทดแทน ในประเทศ
มากขึ้น 

     90.0 5.0    

3. มีการนาํพลังงานในระบบใหม เชน พลังงาน
สะอาด เขามาใชในประเทศไทยมากขึ้น   

     35.0 55.0    

4. มีระบบการขนสงมวลชนที่มีประสทิธภิาพ 
ที่ชวยลดการใชพลงังานเชื้อเพลิงจากรถยนต 

     85.0 10.0    

5. คนไทยมีพฤติกรรมการใชพลังงานอยาง
ฟุมเฟอย เนื่องจากขาดจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลงังาน  

     15.0 80.0    

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M



 273

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

6. นโยบายของรฐัในเรือ่งการประหยัดพลังงาน
ยังขาดความชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม 

     15.0 80.0    

7. มีการใชพลังงานมากขึ้น เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตร เปนสังคม    
อุตสาหกรรม  

     5.0 90.0    

8. พลงังานธรรมชาติบางสวนดอยคุณภาพ
ลงไป 

     5.0 90.0    

9. ประเทศไทยมีปญหาการลงทุนสูง ในเรื่อง
พลังงานทดแทน  

     20.0 75.0    

10. ประเทศไทยยังไมมีการทําวจิัยกวางขวาง
เพียงพอ ในเรื่องการหาพลังงานทดแทนมา
ใชในอนาคต  

     20.0 75.0    

11. มีการรณรงคใหประชาชนประหยัดการใช
น้ํามัน มากกวาที่จะเปลี่ยนแนวคิดใหมาใช
พลังงานทดแทน  

     40.0 50.0    

แนวโนมดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ  
1. มลพิษที่มีผลกระทบ เชน ขยะ น้ําเสีย มี
การบริหารจัดการมากขึ้น 

      
75.0 

 
15.0 

   

2. สภาพส่ิงแวดลอมจะเลวรายมากขึ้น 
 

     5.0 80.0    

3. ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาต ิถูกมนุษยมอง
เปนแควัตถุดิบในการผลิต และเปนตนทุน
ในการพัฒนา 

     5.0 90.0    

4. ประเทศไทยยังขาดการดูแล ควบคุม กํากับ 
ในเรื่องการจัดการขยะที่เปนสารพิษ เชน 
แบตเตอรี่มือถือ 

     10.0 85.0    

5. นโยบายการควบคุมมลพิษของภาครัฐ 
ยังขาดความชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม 

     10.0 85.0    

6. ชุมชนเมืองใหญๆ มีปญหามลพิษทาง
อากาศ เชน ฝุนละอองขนาดเล็ก เพิ่มข้ึน 

     5.0 90.0    

7. เกษตรกรขาดความตระหนักในการผลิต
อาหาร เชน พืช ผัก ผลไม ใหปลอดสารพษิ
มากขึ้น 

     15.0 80.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

8. สารพษิที่ตกคางในระบบนิเวศ เชน สารเคม ี
ยาฆาแมลง กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอ 
สุขภาพอนามัยของคนไทย 

     5.0 85.0    

9. มลพิษจากโรงงานมากขึ้น เน่ืองจาก
เจาของโรงงานเหน็แกตัว ไมใหความสําคัญ
กับมาตรการปองกนั 

     5.0 90.0    

2. แนวโนมการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอม
ศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
1.  เปนการนาํแนวคิดสิ่งแวดลอมศึกษา มาเปน
ฐานในการดําเนินการบนฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 

      
 

95.0 

 
 
0 

   

2.  เปนการเรียนรูทั้งในดานความรู และ
ประสบการณ (เปนวิถีชีวิต) ควบคูกันไป 

     95.0 0    

3. เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning 
by doing) จากการทํากิจกรรม (Activity - 
Based Learning) และจากประสบการณตรง 
(Direct Experience) 

     95.0 0    

4. จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใช
แนวคิดของความโนมเอียงตามธรรมชาติ
ของมนุษย ที่จะเขาไปเก่ียวของกับชีวิตหรือ
กระบวนการที่คลายชีวิต (Biophilia) 

     95.0 0    

5. จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาให
เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     90.0 0    

6.  จัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใช
หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 
School Approach)  

     90.0 
 

0    

7.  จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ใหเรียนรู
เกี่ยวกับสถานภาพของการใชทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอม โดยใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ (Life Cycle Assessment : LCA)  

     90.0 0    

8. มีการเขียนไวในหลักการการจัดการเรียน
การสอนของวิชาตางๆ วาจะตองมีการสอน 
และสอดแทรกสิ่งแวดลอมศึกษาขณะสอน 

     95.0 0    

9. กําหนดปรัชญาสวนหนึ่งของโรงเรียนให
เด็กรักสิ่งแวดลอม แลวเช่ือมโยงสอดแทรก
ส่ิงแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระ 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

10. ชุมชน สมัชชาเยาวชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ตองรวมกันคิด รวมกันจัดสิ่งแวดลอมศึกษา
ใหกับคนในทองถ่ิน  

     95.0 0    

11.   เนนการสรางความเขาใจในสาระสําคัญ 3 
ประการ คือ การเกิดเปนมนุษยมีทําหนาที่ทํา
อะไร มนุษยกับมนุษยดวยกัน มีความสัมพันธกัน
อยางไร  มนุษยมีความสัมพันธกับธรรมชาติและ
สรรพส่ิงในธรรมชาติอยางไร 

     90.0 0    

3. แนวโนมปจจัยที่เกีย่วของกบัหลกัสูตรสิง่แวดลอม
ศกึษาแนวโนมดานสังคม 
1.  ปญหาสังคมถูกนํามาศึกษามากข้ึนใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

      
 

90.0 

 
 
0 

   

2. สังคม (แตละสาขาอาชพี) เขามามีสวนรวมใน
การกําหนดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรจาก
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) เปนรูปแบบที่ไม
เปนทางการ (Informal) มากข้ึน 

     90.0 0    

3. ทุกหนวยงานของสังคม มีความตระหนัก 
รับรูปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน รวมมือกันใน
การดูแลจัดการสิ่งแวดลอม 

     90.0 0    

4.  ใหความสําคัญกับความหลากหลายของ
เชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีภูมิปญญาที่ตางกัน 
และนาํมาจัดความหลากหลายได  

     90.0 0    

5. เปนสังคมประชาธิปไตยมากขึ้น แตมี
คุณธรรมดานสิ่งแวดลอมดวย  

     90.0 0    

6. มีการฝกใหเด็กเห็นแกสังคมสวนรวมมากข้ึน 
โดยใหเด็กคิดวา ถาเราไดประโยชนแลว คน
อื่นจะเสียประโยชนอยางไร        

     80.0 10.0    

7.  เปนสังคมที่มุงการบรโิภค การเพิ่มคานิยม 
การกินอยูใชสอย  

     20.0 70.0    

8.  สังคมไทยเห็นแกประโยชนสวนตน มากกวา
ประโยชนสวนรวม  

     10.0 75.0    

แนวโนมดานเศรษฐกิจ  
1.  มีการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจในการเรียน
การสอน ใหเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  

      
90.0 

 
0 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ)  

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

2. เปนเศรษฐกจิบนฐานของการรูจักพอเพยีง ที่
มีการผลิตและการบริโภคในประเทศอยาง
สมดุล 

     90.0 0    

3.  เศรษฐกิจชุมชนดีได เพราะมีฐานมาจาก
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน
ในระดับชุมชน 

     95.0 0    

4.  สินคาที่ผลิตออกไป มีคุณภาพและไม
ทาํลายส่ิงแวดลอม 

     95.0 0    

5. ปริมาณการเพิม่การใชจาย คานิยมในการ
บริโภค เปนไปในทิศทางที่รวดเร็ว และสูงกวา
กระแสการอนุรักษ 

     5.0 90.0    

6. แนวทางการพัฒนาประเทศมุงการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ ทําใหมีการใชพลังงาน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริโภคเพิ่มข้ึน 

     10.0 85.0    

7. ผูผลิตมุงเนนผลผลิตอยางเดียว โดยไม
คํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

     10.0 85.0    

8. ทั่วโลกเนนเศรษฐกจิที่เปนการคาเสร ี
 

     15.0 80.0    

แนวโนมดานการเมือง  
1. เปนการเมืองภาคประชาชนโดยตรง และ
การเมืองภาคตัวแทน  

      
80.0 

 
5.0 

   

2.  เปนการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม (People 
Active Participation) ในการปกปองดูแล
ทั้งตัวเองและสวนรวม 

     90.0 5.0    

3. ประชาชนมีสวนรวม ในการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของนักการเมืองมากข้ึน  

     95.0 0    

4.  เปนการเมืองสีเขียว เนนนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

     95.0 0    

5. รัฐบาลยงัขาดมาตรการจรงิจงั ในการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

     20.0 75.0    

6. นโยบายดานสิ่งแวดลอมของพรรคการเมือง
ตางๆ  ยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนในการ
พฒันาสิ่งแวดลอมอยางเต็มที ่

     15.0 80.0    

7. นักการเมือง ยังขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศกึษา 

     15.0 80.0    

8. นโยบายทางการเมือง เนนในเรื่องของ
เศรษฐกิจ มากกวาการใหการศึกษา 

     10.0 85.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

แนวโนมดานวัฒนธรรม 
1. มีการนําภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ในทองถิ่นมาเชื่อมโยง
กับสิ่งแวดลอมศึกษามากขึ้น 

      
95.0 

 
0 

   

2. วัฒนธรรมบางอยาง เชน ภูมิปญญาทองถิ่น  
นํามาเปนทางออกของการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ที่สําคัญ 

     95.0 0    

3. มีการนําวฒันธรรม มาชวยเกื้อหนนุใหคน
อนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

     95.0 0    

4.  เนนวัฒนธรรมทองถิ่น ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่
ทําใหคนเคารพธรรมชาติ และอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดอยางมีความสุข 

     90.0 0    

5.  การใหเหตุผลที่ดีของความเปนวัฒนธรรมไทย 
ทําใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในเรื่อง
วัฒนธรรมมากขึ้น  

     95.0 0    

6.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปน
เครือขายในการเผยแพรวัฒนธรรม ตั้งแต
ระดับโลก ประเทศ ชุมชนทองถ่ิน 

     95.0 0    

7. วัฒนธรรมตะวันตกเขามากลืนวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

     10.0 85.0    

8.  การรับเอาวฒันธรรมตางชาติอยางเดียว ทาํ
ใหทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ถูก
บริโภคมากเกินไป 

     5.0 85.0    

9.  กระแสวัฒนธรรมนานาชาติที่มากขึ้น ทําให
คนมีคานิยมในเชิงอนุรักษวัฒนธรรมลดลง 

     5.0 90.0    

10. พฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหม 
สงผลกระทบตอวัฒนธรรมอยางมาก 

     5.0 90.0    

แนวโนมดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1. ส่ิงแวดลอมศึกษา เขาไปศึกษาสภาพปญหา
และผลกระทบของการใชเทคโนโลยีที่มีตอ   
ส่ิงแวดลอม 

      
90.0 

 
5.0 

   

2. มีการกาํหนดนโยบายหรอืมาตรการ การนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีปใช เพื่อปองกัน
การทําลายสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

3. มีการนาํวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามา
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

     90.0 5.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

4. รัฐสงเสริมสนับสนุนการศกึษาดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี สําหรับใชในการจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมในประเทศมากขึ้น 

     95.0 0    

5. การออกแบบเทคโนโลยีในอนาคต คํานึงถึง
การใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ 

     95.0 0    

6. ทุกหนวยงานรวมมือกันเชื่อมโยงเครือขาย
การเรียนรู  (เทคโนโลยีสารสนเทศ , ICT) 
ดานส่ิงแวดลอม การติดตอส่ือสาร และการ
รับรูปญหาเขาดวยกัน แลวจาํลองเปนภาพ
อนาคตสถานการณส่ิงแวดลอม ใหเด็กได
มองเห็นภาพ 

     95.0 0    

7. การพัฒนาของโลก มีแนวโนมทําใหคน
พึ่งพาวัตถุและเทคโนโลยีมากขึ้น 

     25.0 70.0    

8. มีการใชเทคโนโลยีบางอยาง เปนตัวเรงการใช 
และทาํลายทรพัยากร  เชน เทคโนโลยกีารผลิต
สินคาแบบเกา  

     5.0 90.0    

แนวโนมดานนโยบายการศกึษาของรัฐ  
1. มีการกาํหนดใหส่ิงแวดลอมศึกษาเปนตัวนํา
ระบบการศึกษา หรือกระบวนการศึกษา 

      
95.0 

 
0 
 

   

2. เปนนโยบายที่ทาํใหเด็กไทย รูจักของดีใกลตัว 
รูจักธรรมชาติ รูจักทรพัยากรที่มีอยูในทองถิ่น 
และนาํมาใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น 
และประเทศ 

     95.0 0    

3.   มีทิศทางทีพ่ฒันาไปบนฐานของการดํารงไว
ซึ่ง วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดี  

     95.0 0    

4. มีการบูรณาการส่ิงแวดลอมศึกษาเขาไปใน
การเรียนการสอนทุกกลุมสาระ 

     95.0 0    

5..   ส่ิงแวดลอมศึกษาในชุมชนทองถิ่น เปน
รูปธรรมข้ึน เพราะมีการกาํหนดสาระที่เปนทองถิ่น  

     95.0 0    

6.  มีการนําสภาพปญหาทีพ่บ มาวิจัย สังเคราะห  
จัดการเรยีนการสอนมากขึ้น   

     95.0 0    

7. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ยังขาดความ 
ชัดเจนในเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา 

     20.0 70.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

8. มีความชัดเจนในเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา 
แตยังไมสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

     35.0 60.0    

แนวโนมดานนโยบายสิ่งแวดลอมศกึษา 
1.  กระทรวงศกึษาธกิารกับกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมมือกันจัดทาํ
แผนสิ่งแวดลอมศึกษาแหงชาติข้ึนมา 

      
95.0 

 
0 

   

2. มีการเชื่อมโยงนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาเขากับนโยบายดานการศึกษาของรัฐ 

     95.0 0    

3.  มีการบรูณาการเรือ่งประเด็นปญหาสิง่แวดลอม 
ไวในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู 

     95.0 0    

4. มีการฝกอบรมการบูรณาการสาระสิ่งแวดลอม 
เขาไปในทุกกลุมสาระใหกับครูผูสอน 

     95.0 0    

5. มีการใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
 

     95.0 0    

6. มีการผลตินักสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีจํานวน
มากขึ้น 

     95.0 0    

7. มีการศึกษาคนควาวิจยัทางดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

     90.0 5.0    

8. นโยบายดานส่ิงแวดลอมศึกษาใน
ระดับประเทศ ยังไมมีความชัดเจนเปน
รูปธรรม 

     50.0 45.0    

9. กระทรวงศึกษาธิการ ขาดนโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม  

     35.0 60.0    
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ตอนท่ี 3 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
 แบบสอบถามตอนที่ 3 แบงออกเปน 2 สวน คือ    
 สวนท่ี 1 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน  5  ดาน ไดแก ดานปรัชญาของหลักสูตร ดาน
คุณลักษณะของผูเรียน ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร ดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร ดานจุดเนนหลักสูตร    
สิ่งแวดลอมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  
 สวนที่ 2 แนวโนมการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดาน
งบประมาณ ดานวัสดุอปุกรณ และดานปจจัยสนับสนุนอื่นๆ  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

1. แนวโนมหลกัสูตรส่ิงแวดลอมศกึษาข้ัน
พื้นฐาน 
แนวโนมดานปรัชญาของหลักสูตร  
1. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษย
เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยาง
เชื่อมโยงกัน อยางเปนเหตุและผล 

      
 
 

95.0 

 
 
 
0 
 
 

   

2. สรางระบบคุณคาใหเกิดขึ้นในคน ที่เห็น
แกประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 

     90.0 5.0    

3. เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 

     95.0 0    

4.  เปนการเรยีนเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน ชวยให
คนมีความรู  ความรูสึก  สํานึก  มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมมือกันในการใชประโยชน 
อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหาทรพัยากร ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     95.0 0    

5. เปนกัลยาณมิตรของตนเอง เพื่อนมนุษย 
และธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

     95.0 0    

6.  มนุษยสรางความรู จิตสํานึกดวยตนเองได 
โดยการไปสัมผัส เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยตรง 
(Direct Contact) 

     95.0 0    

7. ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทาํใหคน
พฒันาไดอยางรอบดาน 

     95.0 0    

8. ดํารงชีวิตอยูโดยเปนผูให เปนผูที่เสียสละ
แบงปน 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
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เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

แนวโนมดานคณุลักษณะของผูเรียน 
1. มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมใน
การดูแล รักษา ใชประโยชน และอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

      
95.0 

 
0 

   

2.  มีเจตคติที่ดีตอส่ิงแวดลอม เห็นคุณคา 
ชื่นชม รัก หวงใยสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

3. มีทักษะกระบวนการคิด  
 

     95.0 0    

4. รักชีวิตความเปนอยูธรรมดาที่เรียบงาย 
(Simple living)  

     95.0 0    

5. เรียนรูตลอดชีวิต 
 

     95.0 0    

6. เปนกัลยาณมิตรของมนุษย ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

     95.0 0    

7. เปนผูผลิตที่มีจิตสํานึกในการผลิตสินคา  
ที่มีคุณภาพ และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

8. เปนผูบริโภคที่มีคานิยมในการบรโิภคสินคา
อยางประหยัด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

9. เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในทางการเมือง 
 

     95.0 0    

10. เปนพลเมืองที่มีสวนรวมในการสราง
ระบบธรรมาภิบาล 

     95.0 0    

11. เขาใจกระบวนการศึกษาของมนุษย 
มากกวาเรื่องเน้ือหา 

     95.0 0    

12. เปนคนที่รับผิดชอบตอตนเองและตอ
สวนรวม 

     95.0 0    

13. เขาไปมีสวนรวมในการปองกันและ 
แกปญหาสิ่งแวดลอม  

     95.0 0    

14. มีคุณธรรม จรยิธรรม 
 

     80.0 0    

แนวโนมดานจดุมุงหมายของหลกัสูตร 
1. ใหผูเรียนรัก ชื่นชมหวงแหน เอ้ืออาทร
ตอส่ิงแวดลอม 

      
95.0 

 
0 

   

2. ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล รักษา ใช
ประโยชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

     95.0 0    

4. ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม  
 

     95.0 0    

5. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
 

     95.0 0    

6. ใหผูเรียนรูเทาทันโลกอนาคต ไมยอมใหใคร
มาแยงชิงทรพัยากร  

     90.0 5.0    

7. ใหผูเรียนคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ
มากกวาประโยชนของตัวเอง  

     95.0 0    

8. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการตัดสินใจ  
 

     95.0 0    

9. ใหผูเรียนมีเจตคติ คานิยมที่ถูกตองตอ
ส่ิงแวดลอม  

     95.0 0    

10.  เปนการใหการศึกษาพื้นฐาน (General 
Education) ในการดําเนินชีวิตแกคนในสังคม    

     95.0 0    

11. เปนการใหการศึกษา ใหคนเปนผูนํา
ทางดานวิชาการดานสิ่งแวดลอม 

     80.0 15.0    

แนวโนมดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
1. บูรณาการสิ่งแวดลอมเขาไปในทกุกลุมสาระ 
  

      
90.0 

 
5.0 

   

2. จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไม
บังคับ) ใหนักเรียนไดเลือกเรียน 

     55.0 35.0    

3.  จัดเปนกลุมสาระส่ิงแวดลอมศึกษา 
(บังคับ) ใหนักเรียนทุกคนตองเรยีน 

     75.0 20.0    

4. ประกอบดวยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

     80.0 10.0    

5. นําสาระและมาตรฐาน (ดานสิ่งแวดลอม) 
ของกลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสุขศึกษา 
และพลศึกษา มารวมเขาดวยกัน ใน
ลักษณะของการบูรณาการขามกลุมสาระ 
(Transdisciplinary) จัดเปนรายวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา บังคับใหทุกคนไดเรียน 

     80.0 15.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

6. ใหกลุมสาระวทิยาศาสตรเปนฐาน (แกน) ใน
การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาใหแกนักเรียน 
โดยมีกลุมสาระอื่นๆ เปนกลุมสนับสนุน 

     70.0 25.0    

7. กําหนดเปนกรอบสาระ และมาตรฐานยอยๆ 
ทางดานส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใชบูรณาการ
สอดแทรกเขาไปในกลุมสาระวิชาตางๆ 

     85.0 10.0    

8. มีการเพิ่มเติมมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
(Environmental Education Standard)  
เขาไปในมาตรฐานของกลุมสาระตางๆในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

     85.0 10.0    

จุดเนนหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา  
ชวงช้ันที ่1 (ประถมศกึษาปที ่1 – 3)   
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา 
และชุมชน (ใกลตัว)   

      
 
 

95.0 
 

 
 
 
0 

   

2. พลังงาน นํ้า ไฟฟา  
 

     95.0 0    

3. ความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช (ระบบ
นิเวศ) 

     95.0 0    

4. ปญหาสิ่งแวดลอม (ใกลตัว) ในครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน  

     80.0 15.0    

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอม  

      
95.0 

 
0 
 

   

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) เปนกรอบใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  

     90.0 5.0    

3. จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิตเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน  
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

     95.0 0    

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

     95.0 0    

5. ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต 

     95.0 0    

6. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

     95.0 0    

      

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M



 

 

295 

 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการ
ทํางาน เพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมของหนวยงาน
ตางๆในทองถิ่น 

     90.0 5.0    

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
 

     95.0 0    

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา 
(PBL) 

     95.0 0    

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทัง้ 3 มิติ  คือ การเรยีนรูเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม  

     95.0 0    

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในหองเรยีน  
 

     60.0 35.0    

12. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสําคัญ  

     95.0 0    

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

      
 

90.0 

 
 

5.0 

   

2. ส่ือเอกสาร 
 

     90.0 5.0    

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

     95.0 0    

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

     90.0 5.0    

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน เชน  
หองเรียนสีเขียว 

     90.0 0    

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน  
 

     95.0 0    

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย 
ผูเรียน ครู ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

      
95.0 

 
0 
 

   

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
1. เปนโครงงานทีเ่ก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

      
95.0 

 
0 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

     80.0 15.0    

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

     80.0 15.0    

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

     90.0 5.0    

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยี   
สารสนเทศ (ICT)  

     95.0 0    

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอื่น   

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

     95.0 0    

8. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ระยะยาวใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิด
พฤติกรรมทีย่ั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ชวงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ประชากร 
 

      
 
 

95.0 
 

 
 
 
0 
 

   

2. สภาพทางภูมิศาสตร 
 

     90.0 5.0    

3. ปญหาสังคม 
 

     95.0 0    

4. ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย 

     95.0 0    

5. พลงังาน 
 

     95.0 0    

6. ปญหาสิง่แวดลอม ผลกระทบ และแนวทาง
การแกไขปญหา 

     95.0 0    

7. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 

     95.0 0    

8. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

     95.0 0    

9. การบริโภค 
 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

10. เศรษฐกิจชุมชน 
 

     95.0 0    

11. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

     95.0 0    

12. การดูแลสุขภาพ พลานามัย 
 

     95.0 0    

13. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ 
ส่ิงแวดลอม 

     95.0 0    

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอม  

      
95.0 

 
0 

   

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) เปนกรอบใน
การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู  

     95.0 0    

3. จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิตเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน  
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

     95.0 0    

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

     95.0 0    

5. ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต 

     95.0 0    

6. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการ
ทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

     90.0 5.0    

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
 

     95.0 0    

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา 
(PBL) 

     95.0 0    

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทัง้ 3 มิติ  คือ การเรยีนรูเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม  

     95.0 0    

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในหองเรยีน  
 

     50.0 40.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

12. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสําคัญ  

     95.0 0    

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

      
 

90.0 

 
 

5.0 

   

2. ส่ือเอกสาร 
 

     90.0 5.0    

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

     95.0 0    

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

     95.0 0    

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน เชน  
หองเรียนสีเขียว 

     95.0 0    

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน  
 

     95.0 0    

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย 
ผูเรียน ครู ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

      
95.0 

 
0 

   

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
1. เปนโครงงานทีเ่ก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 

      
95.0 

 
0 
 

   

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

     85.0 10.0    

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

     80.0 15.0    

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

     90.0 5.0    

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยี   
สารสนเทศ (ICT)  

     95.0 0    

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอื่น   

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

8. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ระยะยาวใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิด
พฤติกรรมทีย่ั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ชวงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน 
ชุมชน ภูมิภาค ประเทศไทย  กลุมประเทศอ่ืน 
และประเทศใกลเคียง 

      
 
 
 

95.0 
 

 
 
 
 
0 

   

2. ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ที่มีความ
คลายคลึงและแตกตางจากประเทศไทย 

     95.0 0    

3. พฤติกรรมของมนุษย 
 

     90.0 5.0    

4. สถานการณในทองถิ่น 
 

     95.0 0    

5. การปองกัน แกปญหาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ 

     95.0 0    

6. พลังงาน 
 

     95.0 0    

7. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ  
ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  

     95.0 0    

8. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน จังหวัด 
ภูมิภาค ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน  

     95.0 0    

9. สาระการเรียนรูที่เก่ียวกับประเทศไทย  
และประเทศเพื่อนบาน 

     90.0 5.0    

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอม  

      
95.0 

 
0 

   

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) เปนกรอบใน
การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู  

     95.0 0    

3. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ 
(รอยละ) 

ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

4. จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิตเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน  
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

     95.0 0    

5. ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต 

     95.0 0    

6. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการ
ทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

     90.0 5.0    

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
 

     95.0 0    

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา 
(PBL) 

     95.0 0    

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทัง้ 3 มิติ  คือ การเรยีนรูเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม  

     95.0 0    

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในหองเรยีน  
 

     50.0 45.0    

12. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสําคัญ  

     95.0 0    

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

      
 

90.0 

 
 

5.0 

   

2. ส่ือเอกสาร 
 

     90.0 5.0    

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

     95.0 0    

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

     95.0 0    

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน เชน  
หองเรียนสีเขียว 

     90.0 0    

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน  
 

     90.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย 
ผูเรียน ครู ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

      
95.0 

 
0 

   

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
1. เปนโครงงานทีเ่ก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 

      
95.0 

 
0 

   

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

     85.0 10.0    

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

     75.0 20.0    

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

     90.0 5.0    

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยี   
สารสนเทศ (ICT)  

     95.0 0    

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอื่น   

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

     95.0 0    

8. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 
ระยะยาวใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิด
พฤติกรรมทีย่ั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ชวงช้ันที่ 4  (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใน 
ชุมชน ในประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และ
ของโลก 

      
 
 

95.0 

 
 
 
0 
 

   

2. พลงังาน 
 

     95.0 0    

3. เทคโนโลย ี
 

     95.0 0    

4. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 

     95.0 0    

5. จริยธรรม คุณธรรม 
 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

6. มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม 
 

     95.0 0    

7. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

     95.0 0    

8. การพัฒนาทีย่ั่งยืน  
 

     95.0 0    

9. สถานการณส่ิงแวดลอมระดับโลก ผลกระทบที่
เกิดขึ้น และวิธีการปองกันแกปญหา 
 

     95.0 0    

10. สาระการเรียนรูที่เก่ียวกับโลก 
 

     95.0 0    

แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนสิ่งที่เด็กสนใจ (Means) แลวเชื่อมโยง
ไปในเรื่องสิ่งแวดลอม  

      
95.0 

 
0 

   

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA) เปนกรอบใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  

     95.0 0    

3. จัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิตเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 5 ข้ัน  
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

     95.0 0    

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

     95.0 0    

5. ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต 

     90.0 5.0    

6. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน)  
 

     95.0 0    

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการ
ทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานตางๆในทองถ่ิน 

     95.0 0    

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
 

     95.0 0    

9. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหา 
(PBL) 

     95.0 0    

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทัง้ 3 มิติ  คือ การเรยีนรูเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม การเรียนรูในสิ่งแวดลอม และ
การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม  

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในหองเรยีน  
 

     55.0 40.0    

12. จัดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา 
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนสําคัญ  

     95.0 0    

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมศกึษา 
1. ส่ืออุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

      
 

90.0 

 
 

5.0 

   

2. ส่ือเอกสาร 
 

     90.0 5.0    

3. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

     95.0 0    

4. ส่ือเทคโนโลย ี
 

     95.0 0    

5. ส่ือที่เปนวิธีการจัดการเรยีนการสอน เชน  
หองเรียนสีเขียว 

     95.0 0    

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน  
 

     95.0 0    

แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย 
ผูเรียน ครู ผูปกครอง เพื่อน และชุมชน 

      
95.0 

 
0 

   

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
1. เปนโครงงานทีเ่ก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 

      
90.0 

 
0 

   

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนาร ี
 

     80.0 10.0    

3. เปนกิจกรรมภาคบังคับ ใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

     75.0 15.0    

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรยีน 

     95.0 0    

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยี   
สารสนเทศ (ICT)  

     95.0 0    

6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอื่น   

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผูวางแผน 
 

     95.0 0    

8. สถานศึกษามีแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ระยะยาวใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเปนนิสัย เกิด
พฤติกรรมทีย่ั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

     95.0 0    

2. แนวโนมการจัดการหลกัสตูรสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
แนวโนมดานบคุลากร 
1. รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะใหครูที่มีคุณวุฒิ
ทางดานสิง่แวดลอมศึกษา เปนผูสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาโดยตรง 

     
 
 
 

 
 
 

90.0 

 
 
 

5.0 

   

2.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา ไวเปนเรื่องหน่ึงที่
สถานศึกษาตองปฏิบัติ 

     95.0 0    

3. ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ     
มีประสบการณ ทักษะ สามารถนาํนโยบาย
ส่ิงแวดลอมศึกษา ลงสูหลกัสูตรในสถานศึกษา 

     95.0 0    

4. สนับสนุนใหมีการพฒันาบุคลากรทุกระดับ 
ในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

     95.0 0    

5. ครูกับผูนําชุมชน เปนแกนในการจัดการ
หลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาในสถานศกึษา 

     95.0 0    

6. ครูที่ผานการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
เปนผูประสานงานในการจัดหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

     95.0 0    

7. ส่ือมวลชน มีบทบาทในการใหความรู ขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมทางสื่อตางๆ แกประชาชนทัว่ไป 

     95.0 0    

8. บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ชวย
สนับสนุนการพฒันาครูอาจารยในสถานศึกษา 

     95.0 0    

9. เจาหนาที่ของกระทรวงทรัพยากร และ 
ส่ิงแวดลอม เปนบุคลากรหลกั ที่สนับสนุนการ
จัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 

     75.0 15.0    

10. ผูบริหารสถานศึกษา ไมเห็นความสําคัญ
ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

     10.0 80.0    

11. บุคลากรทีท่าํงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
ยังไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง 

     10.0 80.0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

12. ครูยังไมสามารถบูรณาการส่ิงแวดลอม
ศึกษา เขาสูกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเอง ไดอยางเปนรูปธรรม 

     10.0 80.0    

แนวโนมดานงบประมาณ 
1. มีความเช่ือมโยงของงบประมาณในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษาของกระทรวงตางๆ 

      
60.0 

 
25.0 

   

2. งบประมาณสนับสนุน การจัดการหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษา มาจากกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ 
ชุมชน องคกร ปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรเอกชน (NGO)  

     80.0 5.0    

3.  เปนลักษณะระดมสรรพกําลัง ระดมทุน 
ระดมงบประมาณในชุมชนทองถิ่น สนับสนุน
สถานศึกษา ที่ทาํโครงการดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

     85.0 0    

4. สถานศึกษาขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

     25.0 60.0    

5. มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
สําหรับจัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ 

     85.0 0    

6. มีการแบงงบประมาณออกเปน งบประมาณ
ดานการผลิตบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
งบประมาณดานการจัดสภาพสถานศึกษา  
งบประมาณดานการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา และงบประมาณดานการจัดเปนศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

     80.0 5.0    

7.  มีการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
วิเคราะห วจิยั การทาํโครงการ กจิกรรมตางๆ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา ใหกับสถานศึกษา
อยางตอเน่ือง 

     85.0 0    

แนวโนมดานส่ือที่สนับสนุนการเรียนรู 
1. มีการใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ินมากขึ้น 

      
95.0 

 
0 

   

2. มีการจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่น 
เพื่อใหทองถิ่นผลิตสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ชุมชนตนเอง 

     95.0 0    

3. ส่ือการเรียนรูตางๆ มีไวทั้งในสถานศึกษา 
และในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใหเด็กได
เรียนรู 

     95.0 0    
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได  
(ในทศวรรษหนา)  

อนาคตภาพ ยืนยัน เปลี่ยน 
แปลง 

เหตุผ
ล 

 1 2 3 4 5 พึง 
ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

4. มีการสนับสนุนเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Net Work ICT) ดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา ระหวางผูเรียนดวยกัน  

     95.0 0    

5. มีการสนับสนุนเพิ่มเติมส่ือการเรียนรูที่มี 
อยูแลว จากหนวยงานตางๆ ใหกับสถานศึกษา 
เชน คูมือการสอน 

     95.0 0    

6. มีการสนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึง 
เพิ่มเติมเขาไปในหองสมุด เพื่อจัดซ้ือส่ือที่
จําเปนในการเรียนรู 

     95.0 0    

7. สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู ที่มีลักษณะ
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เชน 
หองเรียนสีเขียว 

     95.0 0    

8. เปนส่ือการเรียนรูที่ทําใหมีการทดลอง
พิสูจนใหเห็นคําตอบทางวทิยาศาสตรไดมากขึ้น 

     95.0 0    

9. สวนกลางไมแจกจายสื่อการเรียนรูใหกับ
ทองถิ่น 

     55.0 35.0    

แนวโนมดานปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ  
1. การบริหารจัดการตั้งแตระดับกระทรวง 
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวาง
ระบบการกํากับติดตาม และการรายงานผล
ในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาใหชัดเจน 

      
95.0 

 
0 

   

2. องคกรของรัฐ ชุมชน และภาคเอกชน มี
สวนรวมในการดูแล ชวยเหลือการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 

     95.0 0    

3. ทุกกระทรวงรวมกัน กําหนดนโยบาย หรือ
แผนพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษา และดําเนินการ
พรอมกันอยางตอเนื่อง 

     95.0 0    

4.  มีการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเรื่อง 
ส่ิงแวดลอมศึกษาระดับประเทศ เชื่อมโยง
การทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงาน และ
องคกรตางๆ 

     95.0 0    

5. จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

     95.0 0    

6. นโยบายของสถานศึกษา เห็นคุณคา
ส่ิงแวดลอมศึกษามากข้ึน 

     95.0 0    
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(ในทศวรรษหนา)  
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ประสงค 

ไมพงึ 
ประสงค 

   

7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงผลงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาของนักเรยีน (Open House) 
ใหผูอื่นไดเขาชม 

     95.0 0    

8. มีวิทยากรทองถิ่น เขามาชวยในการจัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา 

     95.0 0    

9. มีการเนนใหเด็กเขาไปสืบคนภูมิปญญา
ทองถ่ิน เชื่อมโยงองคความรูที่ไดรับเขากับ
ความรูทางวิทยาศาสตร 

     95.0 0    

10. ทุนมนุษย (ตัวคน) เปนปจจัยที่ไมมี
ขอจํากัดตอการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
 

     95.0 0    
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คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามฉบับน้ี เปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพหลักสูตร    
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ซึ่งประมวลขึ้นจาก
ฉันทามติ (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี   
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามโอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในทศวรรษหนา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 2.1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก  
  ตอนที่  2.2  แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษา และปจจัย
ที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
  ตอนที่ 2.3 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเปนไปไดของการเกิดผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสบืเนื่อง (Cross - 
Impact Analysis) ของแนวโนมหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 
– 2557)  
 
 จุดประสงคของการสอบถามครัง้นี้ เพ่ือใหทานไดพิจารณา 
 1. โอกาสท่ีเปนไปไดของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 2. ความเปนไปไดของการเกิดผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง (Cross - Impact Analysis) 
ของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 ผลจากการแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นของทานในครั้งนี้ จะเปนขอมูลสําหรับนําไปใชในการสราภาพอนาคต
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ตอไป 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 

นายสมบญุ  ศิลปรุงธรรม 
นิสิตปรญิญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบสอบถามสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 เร่ือง 

อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
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วิธีการตอบ 
 
 แบบสอบถามฉบับนี ้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเปนไปไดของแนวโนมอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  แบงออกเปน  3 ตอน ไดแก  
  ตอนท่ี 2.1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
  ตอนที่  2.2 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการเรียนรูสิง่แวดลอมศึกษา และปจจัย
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
  ตอนที่ 2.3 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 
 โปรดอานแตละขอความ แลวพิจารณาวา เหตุการณน้ันมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด และกรุณาเขียน
เคร่ืองหมาย � ลงในชอง “โอกาสที่เปนไปได”  
 
 เกณฑการใหคาคะแนน  
 
  5 คะแนน สําหรับเหตุการณทีม่ีความเปนไปไดมากที่สดุ  
  4 คะแนน สําหรับเหตุการณทีม่ีความเปนไปไดมาก 
  3 คะแนน สําหรับเหตุการณทีม่ีความเปนไปไดปานกลาง 
  2 คะแนน สําหรับเหตุการณทีม่ีความเปนไปไดนอย 
  1 คะแนน สําหรับเหตุการณทีม่ีความเปนไปไดนอยที่สดุ  
 
ตัวอยาง 
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด  
1 

นอย  
2 

ปานกลาง  
3 

มาก 
4 

มากที่สุด  
5 

1. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาใน 
ทศวรรษหนา เนนการมสีวนรวมในการจัดการ
เรียนรู ระหวางสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง 
และนักเรียน 

 
 

  
 

  

  
 จากตัวอยาง ทานมีความคดิเห็นวา การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในทศวรรษหนา เนนการมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน มีโอกาสเปนไปไดปานกลาง  (3 คะแนน) 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาตอบกรอกรายละเอยีดใหครบถวน) 
 
1. ช่ือ – สกุล  (นาย, นาง, นางสาว)  …...………………………………………………………. 
 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
     ปริญญาตรี    ปรญิญาโท        ปริญญาเอก 
 
3. สถานที่ปฏิบตัิงาน  

  โรงเรียน  ………………………………………………………………… 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา …………………………………………... 
  มูลนิธิ /สมาคม/ องคกร ………………………………………………….. 
  อื่นๆ …………………………………………………………………….. 

 
4. ปจจุบันปฏิบตัิงานในตําแหนง ….…………………………………… 
 4.1 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงดังกลาว …………… ป  
 
5. ชวงชั้นที่สอน / นิเทศ    
   ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 – 3) 
   ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
   ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที ่1 – 3) 
   ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที ่4 – 6)  
   
6. เคยมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาในดาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  การกําหนดนโยบาย วางแผนงานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา ………... ป  
  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนระยะเวลา  
 …………… ป 
  การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา …………… ป 
  การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา ………….. ป 
  การจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนระยะเวลา …………… ป 
  การมีสวนรวมในการอนุรักษ /พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน เปนระยะเวลา  
 …………… ป 
  อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  โอกาสที่เปนไปไดของแนวโนมเหตุการณ  
  
 แบบสอบถามตอนที่ 2 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 2.1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบนิเวศ 
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิดานพลังงาน และดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก 
แนวโนมดานระบบนิเวศ  
1. มีการนําเรือ่งการทําลายระบบนิเวศมาใชเปน
มาตรการ 
กีดกันทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น 

     

2. มีการนําเทคโนโลยีที่เกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย มาใชในภาคธุรกิจมากขึ้น 

     

3. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาต ิมีมากขึ้น 
เน่ืองจากระบบนเิวศขาดความสมดุล 

     

4. ประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 
ยังไมยอมปฏบิตัิตามขอตกลง ที่จะลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก 

     

5. การสูญหายไปของระบบนิเวศพื้นที่ปา องคประกอบ 
ภายใน ทําใหความหลากหลายในระบบนิเวศลดลง 

     

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาติ    
1. ประชากรโลก  (ยกเวนบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา) 
เริ่มตระหนัก ปองกันและแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

     

2. ประเทศที่พัฒนาแลว เริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการ
ใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางไมมีขอบเขตจํากัด  

     

3. ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกนํามาใชอยางคุมคามากขึ้น  
เน่ืองจากมีการพัฒนาดานเทคโนโลย ีเชน เทคโนโลยีสะอาด 

     

4. มีการผลิตทรัพยากรทดแทน เชน พลาสตกิ เขามา
แทนที่ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

     

5. หลายประเทศทั่วโลก มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาตนเองในอัตราที่สูง 

     

6. สัตวหลายชนิดในโลกใกลจะสูญพันธุ ทําใหสูญเสีย      
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

แนวโนมดานพลังงาน   
1. มีความคิดเชิงวิชาการ ที่จะนําพลังงานจากธรรมชาติ 
เชน พลังงานแสงอาทิตย  มาใชประโยชนมากขึ้น 

     

2. มีการนําพลังงานแสงอาทิตย มาทดแทนพลังงาน
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล มากขึ้น 

     

3. ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน อตุสาหกรรมการผลิต
อาหาร มีการนําพลังงานจากธรรมชาต ิ (นํ้า แสงอาทิตย) 
มาใชในกระบวนการผลิตมากขึ้น 

     

4. ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา มีการใช
พลังงานตางๆมากขึ้น 

     

5. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้น เน่ืองจากมี
การใชพลังงานมากขึ้น เชน พลังงานไฟฟา 

     

6. มนุษยมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น เน่ืองจาก
บริโภคนิยม  

     

7. มนุษยใชพลังงานจํานวนมาก เชน นํ้ามัน ทําให
มลพิษถูกปลอยสูอากาศเปนจํานวนมาก 

     

แนวโนมดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
1. ประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศในกลุมสหภาพ ยโุรป 
(EU) มีมลพิษลดลง เน่ืองจากประชาชนมจิีตสํานึก
สาธารณะมากขึ้น 

     

2. ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอความสมดุลของ ระบบ
นิเวศ และความเปนอยูของมนุษย 

     

3. สิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติลดนอยลง แตสิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้นมีมากข้ึน 

     

4. การพัฒนาทางดานการเกษตร อตุสาหกรรม โดยใช
เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม ทําใหเกิดมลพิษมากขึ้น 

     

5. นํ้าสะอาดขาดแคลนมากขึ้น ทําใหมนุษยตองแยงชิง
ทรัพยากรน้าํ 

     

6. ขยะอันตราย เชน สารเคมีเปนพิษ เปนปญหาสําคัญท่ี
สงผลกระทบตอระบบนิเวศ เนื่องจากไมมีแหลงกําจัดที่
แทจริง 

     



 322 

 
ตอนที่ 2.2  แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา และปจจัยที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  

 
   แบบสอบถามตอนที่ 2.2 แบงออกเปน 3 สวน คือ  

 สวนที่ 1 แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบ
นิเวศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานพลังงาน และดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  

 สวนที่ 2 แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา  
          สวนท่ี  3 แนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก ดาน

สังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานนโยบายการศกึษาของรัฐ 
และดานนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. แนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
แนวโนมดานระบบนิเวศ 
1. ระบบนิเวศตางๆในประเทศไทย มแีนวโนมเสือ่มโทรม 
มากขึน้ 

     

2.  ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และธรรมชาติ  
มีมากขึ้น เน่ืองจากระบบนิเวศขาดความสมดุล 

     

3. การแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศใน 
ประเทศไทย สวนหน่ึงเปนไปตามสภาพภมูิอากาศของโลก 

     

4. การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาของมนุษย ทําใหระบบ 
นิเวศพ้ืนที่ปาหลายแหงเปลี่ยนแปลงไป 

     

5. ระบบนิเวศชายฝงทะเลมีความเสื่อมโทรม เน่ืองจาก
มนุษยเขาไปทําลายระบบนิเวศมากขึ้น 

     

6. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกอสรางโครงการ 
ขนาดใหญๆ กอใหเกดิผลกระทบตอระบบนิเวศมากขึ้น 

     

แนวโนมดานทรัพยากรธรรมชาติ   
1. ประเทศไทยใชสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือการพัฒนาตนเองในอตัราที่สูง 

     

2. การใชทรัพยากรธรรมชาต ิ มีความรุนแรงและมีปญหา
เพ่ิมมากขึ้น 

     

3. ทรัพยากรธรรมชาตถิูกทําลาย และสงผลกระทบตอ      
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ระบบนิเวศ และพลังงาน 
เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

4. การสูญพันธุของสัตวหลายชนิดในประเทศ เชน นก 
สัตวปา ทําใหสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

     

5. ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมมากขึ้น เน่ืองจาก
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่ไมถูกวิธี  

     

6. แนวทางการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ยังมุงไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     

แนวโนมดานพลังงาน  
1. มีระบบการขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ที่ชวยลด
การใชพลังงานเชื้อเพลิงจากรถยนต  

     

2. คนไทยมีพฤติกรรมการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 
เน่ืองจากขาดจิตสํานึกในการประหยดัพลังงาน 

     

3. นโยบายของรัฐในเรื่องการประหยัดพลังงานยังขาด
ความชัดเจน ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

     

4. มีการใชพลังงานมากขึ้น เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตร เปนสังคมอุตสาหกรรม 

     

5. ประเทศไทยมปีญหาการลงทุนสูง ในเรือ่งพลังงานทดแทน 
 

     

6. ประเทศไทยยังไมมีการทําวิจัยกวางขวางเพียงพอ 
ในเรื่องการหาพลังงานทดแทนมาใชในอนาคต 

     

7. มีการรณรงคใหประชาชนประหยัดการใชนํ้ามัน 
มากกวาที่จะเปล่ียนแนวคดิใหมาใชพลังงานทดแทน 

     

แนวโนมดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
1. มลพิษที่มีผลกระทบ เชน ขยะ นํ้าเสีย มีการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

     

2. สภาพสิ่งแวดลอมจะเลวรายมากขึ้น 
 

     

3. สิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ถูกมนุษยมองเปนแค
วัตถุดิบในการผลิต และเปนตนทุนในการพัฒนา 

     

4. ประเทศไทยยังขาดการดแูล ควบคุม กํากับ ในเรื่อง
การจัดการขยะที่เปนสารพิษ เชน แบตเตอร่ีมือถือ 

     

5. นโยบายการควบคุมมลพิษของภาครัฐ ยังขาดความ      
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ชัดเจน ไมนําไปสูการปฏบิัติที่เปนรูปธรรม 
เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

6. ชุมชนเมืองใหญๆ มีปญหามลพิษทางอากาศ เชน 
ฝุนละอองขนาดเล็ก เพ่ิมขึ้น 

     

7. เกษตรกรขาดความตระหนักในการผลิตอาหาร เชน 
พืช ผัก ผลไม ใหปลอดสารพิษมากขึ้น 

     

8. สารพิษที่ตกคางในระบบนิเวศ เชน สารเคมี ยาฆาแมลง 
กอใหเกดิปญหาผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของคนไทย 

     

9. มลพิษจากโรงงานมากขึ้น เน่ืองจากเจาของโรงงาน
เห็นแกตัว ไมใหความสําคญักบัมาตรการปองกัน 

     

2.  แนวโนมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา    
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
1.   จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชแนวคดิของความ
โนมเอยีงตามธรรมชาติของมนุษย ที่จะเขาไปเกีย่วของกบั
ชีวิตหรือกระบวนการที่คลายชีวิต (Biophilia)  

     

2. จัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     

3.  จัดการเรยีนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชหลักการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบมาใช (Whole School Approach) 

     

4.  จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ใหเรียนรูเกี่ยวกับ
สถานภาพของการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยใช
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  (Life Cycle 
Assessment : LCA)  

     

5.   เนนการสรางความเขาใจในสาระสําคญั 3 ประการ 
คือ การเกิดเปนมนุษยมีหนาที่ทําอะไร มนุษยกับมนุษย
ดวยกัน มีความสัมพันธกันอยางไร มนุษยมีความสัมพันธ
กับธรรมชาตแิละสรรพสิ่งในธรรมชาติอยางไร 

     

3. แนวโนมปจจยัที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
แนวโนมดานสังคม 
1.  ปญหาสังคมถูกนํามาศึกษามากขึ้นในเรื่องสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

     

2. สังคม (แตละสาขาอาชีพ) เขามามีสวนรวมในการ      
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กําหนดกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร จากรูปแบบท่ีเปน
ทางการ (Formal) เปนรูปแบบที่ไมเปนทางการ (Informal) 
มากขึ้น 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

3. เปนสังคมประชาธิปไตยมากขึ้น แตมีคุณธรรมดาน
สิ่งแวดลอมดวย 

     

แนวโนมดานเศรษฐกิจ  
1.  เศรษฐกิจชุมชนดีได เพราะมีฐานมาจากสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนในระดับชุมชน 

     

2.  สินคาที่ผลิตออกไป มีคุณภาพและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 

     

3. ทั่วโลกเนนเศรษฐกิจที่เปนการคาเสรี 
 

     

4. แนวทางการพัฒนาประเทศมุงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
ทําใหมีการใชพลังงาน การใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
บริโภคเพิ่มข้ึน 

     

5. ปริมาณการเพิ่มการใชจาย คานิยมในการบริโภค 
เปนไปในทิศทางที่รวดเร็ว และสูงกวากระแสการอนุรกัษ 

     

6. ผูผลิตมุงเนนผลผลิตอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

     

แนวโนมดานการเมือง 
1.  เปนการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม (People Active 
Participation) ในการปกปองดูแลทั้งตัวเองและสวนรวม 

     

2. ประชาชนมีสวนรวม ในการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของนักการเมืองมากขึ้น 

     

3.  เปนการเมืองสีเขียว เนนนโยบายดานสิ่งแวดลอม 
มากขึ้น 

     

4. รัฐบาลยังขาดมาตรการจริงจัง ในการปองกันแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน 

     

5. นโยบายดานสิ่งแวดลอมของพรรคการเมืองตางๆ  
ยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางเต็มที ่

     

6. นักการเมือง ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง      
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สิ่งแวดลอมศึกษา 
7. นโยบายทางการเมือง เนนในเรื่องของเศรษฐกิจ 
มากกวาการใหการศึกษา  

     

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

แนวโนมดานวฒันธรรม 
1. มีการนําภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ในทองถิ่นมาเชือ่มโยงกับสิ่งแวดลอมศึกษามากขึ้น 

     

2. วัฒนธรรมบางอยาง เชน ภูมปิญญาทองถิ่น นํามาเปน
ทางออกของการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ 

     

3.  มีการนําวัฒนธรรม มาชวยเกื้อหนุนใหคนอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

     

4.  เนนวัฒนธรรมทองถิ่น ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่ทําใหคน
เคารพธรรมชาติ และอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมีความสุข 

     

5.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนเครือขายในการ 
เผยแพรวัฒนธรรม ตั้งแตระดบัโลก ประเทศ และทองถิน่ 

     

6. วัฒนธรรมตะวันตกเขามากลืนวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 

     

7.  การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติอยางเดียว ทําให
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม ถูกบริโภคมากเกินไป 

     

8.  กระแสวัฒนธรรมนานาชาติทีม่ากข้ึน ทําใหคนมีคานิยม
ในเชิงอนุรักษวัฒนธรรมลดลง 

     

9.  พฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหม สงผลกระทบ
ตอวัฒนธรรมอยางมาก 

     

แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. มีการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหนักเรียน 
เขาไปศึกษาสภาพปญหาและผลกระทบของการใช
เทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม  

     

2. มีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ การนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปใช เพ่ือปองกนัการทําลายสิ่งแวดลอม 

     

3. รัฐสงเสริมสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สําหรับใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในประเทศมากขึ้น 

     

4. มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาแกไข      
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ปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
5. มีการใชเทคโนโลยีบางอยาง เปนตัวเรงการใช และ
ทําลายทรัพยากร  เชน เทคโนโลยีการผลิตสินคาแบบเกา 

     

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

6. มีการออกแบบเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ 

     

7. ทุกหนวยงานรวมมือกันเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู  
(เทคโนโลยสีารสนเทศ , ICT) ดานสิ่งแวดลอม การ
ตดิตอสื่อสาร และการรับรูปญหาเขาดวยกัน แลวจําลอง
เปนภาพอนาคตสถานการณสิ่งแวดลอม ใหเด็กไดมองเห็น
ภาพ 

     

8. การพัฒนาของโลก มีแนวโนมทําใหคนพ่ึงพาวัตถุ
และเทคโนโลยีมากข้ึน 

     

แนวโนมดานนโยบายการศึกษาของรัฐ 
1. เปนนโยบายท่ีทําใหเด็กไทย รูจักของดีใกลตัว รูจัก
ธรรมชาติ รูจักทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น และนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศ 

     

2. สิ่งแวดลอมศึกษาในชุมชนทองถิ่น เปนรูปธรรมขึ้น 
เพราะมีการกําหนดสาระที่เปนทองถิ่น 

     

3. มีทิศทางที่พัฒนาไปบนฐานของการดํารงไว ซ่ึง
วัฒนธรรม และธรรมชาติทีด่ี  

     

4. มีการนําสภาพปญหาที่พบ มาวิจัย สังเคราะห จัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น  

     

แนวโนมดานนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา 
1. กระทรวงศกึษาธิการกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม รวมมือกันจัดทําแผนสิ่งแวดลอมศึกษา
แหงชาติข้ึนมา 

     

2. มีการเชื่อมโยงนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาเขากับ
นโยบายดานการศึกษาของรัฐ 

     

3.  มีการบูรณาการเรื่องประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ไวใน
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู 

     

4. มีการฝกอบรมการบูรณาการสาระสิ่งแวดลอม เขาไปใน      
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ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหกบัครผููสอน 
5. มีการใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู 
 

     

  
เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

6. มีการศึกษาคนควาวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

     

7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาในระดบัประเทศ ยังไมมี
ความชัดเจนเปนรูปธรรม 
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ตอนที่ 2.3  แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 

 แบบสอบถามตอนที่ 2.3 แบงออกเปน 2 สวน คือ    
 สวนท่ี 1 แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน  5  ดาน ไดแก ดานปรัชญาของหลักสูตร ดาน
คุณลักษณะของผูเรียน ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร ดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร ดานจุดเนนหลักสูตร    
สิ่งแวดลอมศึกษา ชวงชั้นที ่1 (ประถมศึกษาปที ่1 – 3) ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศกึษาปที่ 4 – 6) ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 
1 – 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  
 สวนที่ 2 แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานปจจัยสนับสนุนอื่นๆ  
 

เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1.  แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวโนมดานปรัชญาของหลักสูตร  
1. ธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน มนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยางเชื่อมโยงกัน 
อยางเปนเหตุและผล 

     

2. สรางระบบคณุคาใหเกดิขึน้ในคน ที่เห็นแกประโยชน
สวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 

     

3. เปนการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชน และเพือ่สิ่งแวดลอม 
 

     

4.  เปนการเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยใหคนมี
ความรู  ความรูสึก  สํานึก  มีคุณธรรม จริยธรรม รวมมือ
กันในการใชประโยชน อนุรักษ ปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     

5.  มนุษยสรางความรู จิตสํานึกดวยตนเองได โดยการไป
สัมผสั เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยตรง (Direct Contact) 

     

6. ธรรมชาติเปนแหลงของความรู ทําใหคนพัฒนาได
อยางรอบดาน 

     

แนวโนมดานคุณลักษณะของผูเรียน 
1. มีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแล 
รักษา ใชประโยชน และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

2. เรียนรูตลอดชีวิต 
 

     

3. เปนผูผลิตที่มจิีตสํานึกในการผลิตสินคาที่มีคณุภาพ 
และไมทําลายสิง่แวดลอม 

     

4. เปนผูบริโภคท่ีมีคานิยมในการบริโภคสินคาอยาง
ประหยดั และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

     

5. เปนพลเมอืงที่มีสวนรวมในการสรางระบบธรรมาภิ
บาล 
 

     

6. เปนคนที่รับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม 
 

     

7. เขาไปมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหา
สิ่งแวดลอม  

     

8. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

     

แนวโนมดานจุดมุงหมายของหลักสูตร 
1. ใหผูเรียนรัก ช่ืนชมหวงแหน เอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม 
 

     

2. ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

     

3. ใหผูเรยีนมีสวนรวมในการดแูล รักษา ใชประโยชน
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

     

4. ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 

     

5. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
 

     

6. ใหผูเรียนรูเทาทันโลกอนาคต ไมยอมใหใครมาแยง
ชิงทรัพยากร 

     

7. ใหผูเรียนคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะมากกวา
ประโยชนของตัวเอง 

     

8. ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการตดัสินใจ      
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

9. ใหผูเรียนมีเจตคต ิคานิยมทีถู่กตองตอสิ่งแวดลอม 
 

     

10. เปนการใหการศึกษาพื้นฐาน (General Education) 
ในการดําเนินชวีิตแกคนในสังคม 

     

แนวโนมดานรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร  
1. บูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระ 
 

     

2. จัดเปนกลุมสาระสิ่งแวดลอมศึกษา (ไมบังคับ) ให
นักเรียนไดเลือกเรียน 

     

3. จัดเปนสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

     

4.  กําหนดเปนกรอบสาระและมาตรฐานยอยๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือใชบูรณาการสอดแทรกเขาไปใน
กลุมสาระวิชาตางๆ  

     

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา  
ชวงชั้นท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3)  
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ตัวเอง (รางกาย) ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
(ใกลตัว) 

     

2. พลังงาน นํ้า ไฟฟา 
 

     

3. ความสัมพันธระหวางคน สตัว พืช (ระบบนิเวศ) 
 

     

4. ปญหาสิ่งแวดลอม (ใกลตัว) ในครอบครัว สถานศึกษา 
และชุมชน 

     

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา  
ชวงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6)  
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ประชากร 

     

2. สภาพทางภูมิศาสตร 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

3. ปญหาสังคม 
 

     

4. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
จังหวัด ภูมิภาค และในประเทศไทย  

     

5. พลังงาน 
 

     

6. ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ปญหา 

     

7. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 

     

8. ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

     

9. การบริโภค 
 

     

10. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 

     

11. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

     

12. การดูแลสุขภาพ พลานามัย 
 

     

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา  
ชวงชั้นท่ี 3     (มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3)  
แนวโนมดานสาระการเรียนรู 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน  ภูมิภาค 
ประเทศไทย กลุมประเทศอื่น และประเทศใกลเคียง 

     

2. ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความคลายคลึงและ
แตกตางจากประเทศไทย 

     

3. พฤติกรรมของมนุษย 
 

     

4. สถานการณในทองถิ่น 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

5. การปองกัน แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม 
ตั้งแตระดบัชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

     

6. พลังงาน 
 

     

7. ความสมัพันธระหวางสิ่งมีชีวติกบัสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น  

     

8. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชมุชน จังหวัด ภมูิภาค 
ประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบาน 

     

9. สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศ
เพ่ือนบาน  

     

จุดเนนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
ชวงชั้นท่ี 4     (มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) 
แนวโนมดานสาระการเรียนรู  
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน ใน
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และของโลก 

     

2. พลังงาน  
 

     

3. เทคโนโลยี 
 

     

4. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 

     

5. จริยธรรม คุณธรรม 
 

     

6. มาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม 
 

     

7. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

     

8. การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

     

9. สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และวิธีการปองกันแกปญหา 

     

10. สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับโลก      



 

 

. 

 
เหตุการณ 

ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 
 นอย 

ที่สุด 
นอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 
นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แนวโนมดานกจิกรรมการเรียนรู 
1. เปนวิธีการ (Means) เชน สิ่งที่เด็กสนใจ 
แลวเชื่อมโยงไปในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา   

                    

2. นําวงจรพัฒนางาน (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง, PDCA)  เปนกรอบ
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

                    

3. จัดกิจกรรมการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ
ทักษะแหงชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 5 ขั้น 
(รับรู วิเคราะห ตระหนัก ตัดสินใจ ปฏิบัติ) 

                    

4. เรียนรูเปนกลุม จากผูรูในชุมชน 
 

                    

5. เปนการเชือ่มโยงเรือ่งในอดตี ปจจุบัน และ
อนาคต 

                    

6. หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู (วิธีสอน) 
 

                    

7. เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปศึกษาวิธีการ
ทํางาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานตางๆในทองถิ่น 

                    

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 

                    



 

 

. 

 
เหตุการณ 

ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 
 นอย 

ที่สุด 
นอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 
นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9. จัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการแกปญหา 
(PBL) 

                    

10. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
ใหครอบคลุมทั้ง 3 มิต ิ คือ การเรียนรู
เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพื่อสิ่งแวดลอม  

                    

11. จัดกิจกรรมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
โดยยึดหลักการผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือ
เปนสําคญั 

                    

แนวโนมดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร)  
1. เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับสิง่แวดลอม 

                    

2. เปนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี                     
3. เปนกิจกรรมภาคบังคบั ใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

                    

4. เปนกิจกรรมที่เสริม เชื่อมโยงกับกิจกรรม 
การเรียนการสอนในหองเรียน 

                    

5. เปนกิจกรรมทางเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 

                    

 



 

 

. 

 
เหตุการณ 

ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 
 นอย 

ที่สุด 
นอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 
นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางการแกปญหา
สิ่งแวดลอมในชมุชนทองถิ่น และสรางจิตสํานึก
ใหกับผูอื่น  

                    

7. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูคิด เปนผู
วางแผน 
 

                    

8. สถานศึกษามแีผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ระยะยาว ใหผูเรียนไดปฏบิตัิจนเปนนิสัย เกิด
พฤติกรรมทีย่ั่งยนืในการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

                   

แนวโนมดานสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
1. สื่ออปุกรณทางวิทยาศาสตร 
 

                    

2. สื่อเอกสาร                     
3. สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                     
4. สื่อเทคโนโลย ี                     

5. สื่อที่เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน เชน 
หองเรียนสีเขียว 

                    

6. แหลงการเรียนรูในชุมชน                     

 



 

 

. 

 
เหตุการณ 

ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา 1 – 
3) 

โอกาสที่เปนไปได 

ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา 4 – 
6) 

โอกาสที่เปนไปได 
 นอย 

ที่สุด 
นอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 
นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

นอย 
ที่สุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แนวโนมดานการวัดและประเมินผล 
1. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียน 
ครู ผูปกครอง เพื่อน และชมุชน  
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 
 นอยที่สุด 

1 
นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

2.  แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
แนวโนมดานบุคลากร 
1.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดนโยบาย 
สิ่งแวดลอมศึกษา ไวเปนเร่ืองหนึ่งที่สถานศึกษาตอง
ปฏิบัติ 

     

2. มีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใน
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 

     

3. ครูกับผูนําชุมชน เปนแกนในการจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา 

     

4. ครูที่ผานการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนผู
ประสานงาน (co - ordinator) ในการจัดหลักสูตร 
สิ่งแวดลอมศึกษา 

     

5. สื่อมวลชน มีบทบาทสําคัญในการใหความรู ขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมทางสื่อตางๆ แกประชาชนทั่วไป 

     

6. บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา  ชวยสนับสนุนการ
พัฒนาครูอาจารยในสถานศึกษา 

     

7. เจาหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
เปนบุคลากรหลัก ที่สนับสนุนการจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา 

     

แนวโนมดานงบประมาณ 
1. เปนลักษณะระดมสรรพกําลัง ระดมทุน ระดมงบประมาณ
ในชุมชนทองถิ่น สนับสนุนสถานศึกษา ที่ทําโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา  

     

แนวโนมดานสื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
1. มีการใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่นมากขึ้น 

     

2. มีการจดัสรรงบประมาณใหกบัทองถิน่ เพ่ือใหทองถิน่
ผลิตสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง 

     

3. สื่อการเรียนรูตางๆ มีไวทั้งในสถานศึกษา และใน
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือใหเดก็ไดเรยีนรู 

     

4. มีการสนับสนุนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู (Net 
Work ICT) ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ระหวางผูเรียนดวยกัน 
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เหตุการณ โอกาสที่เปนไปได 

 นอยที่สุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

5. มีการสนับสนุนเพ่ิมเติมสื่อการเรียนรูที่มีอยูแลว 
จากหนวยงานตางๆ ใหกับสถานศึกษา เชน คูมือการสอน 

     

6. สถานศึกษามีสื่อการเรยีนรู ที่มีลักษณะเปนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น เชน หองเรียนสีเขียว 

     

7. เปนสื่อการเรียนรูที่ทําใหมีการทดลองพิสูจนใหเห็น
คําตอบทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้น 

     

แนวโนมดานปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ  
1. การบริหารจัดการตั้งแตระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา มีการวางระบบการกํากับ
ติดตาม และการรายงานผลในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา
ใหชัดเจน 

     

2. องคกรของรัฐ ชุมชน และภาคเอกชน มีสวนรวมใน
การดแูล ชวยเหลือการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศกึษา 

     

3. ทุกกระทรวงรวมกัน กําหนดนโยบาย หรือแผนพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา และดําเนินการพรอมกันอยาง
ตอเนื่อง 

     

4.  มีการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับประเทศ  เชื่อมโยงการทํางานรวมกัน ระหวาง
หนวยงาน และองคกรตางๆ 

     

5. จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม
ศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

6. นโยบายของสถานศึกษา เห็นคุณคาสิ่งแวดลอมศึกษา
มากขึ้น 

     

7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาของนักเรียน (Open House) ใหผูอื่น
ไดเขาชม 

     

8. มีวิทยากรทองถิ่น เขามาชวยในการจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา 

     

9. มีการเนนใหเด็กเขาไปสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น 
เชื่อมโยงองคความรูที่ไดรบัเขากับความรูทาง
วิทยาศาสตร 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเปนไปไดของการเกิดผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง (Cross - Impact 
Analysis) ของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 
2547 – 2557)  
 
 แบบสอบถามนี ้ เปนตารางเมตรกิซความเปนไปไดขั้นตน และความเปนไปไดเปนแบบมีเง่ือนไข ประกอบดวย
ขอความทีแ่สดงถึงเหตุการณที่คาดวาจะเกิดข้ึน ของแนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
  
 โปรดอานแตละเหตกุารณ แลวพิจารณาวา  
 1. เหตุการณที่กําหนด มีความเปนไปไดขั้นตนมากนอยเพียงใด (Initial probability) และกรุณาใหคา
คะแนนของเหตุการณ (100 ,80 ,60 ,40 ,20 คะแนน) ลงในชอง “ความเปนไปไดข้ันตน”  
 2. เมื่อเกิดเหตุการณน้ันแลว (ขอ 1) มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นของอีกเหตกุารณมากนอยเพียงใด  และ
กรุณาใหคาคะแนนของแตละคูเหตุการณ (100 ,80 ,60 ,40 ,20 คะแนน)  ลงในชอง “ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ”  
 
 เกณฑการใหคาคะแนน    
 
 100 คะแนน สําหรับเหตุการณน้ัน / เหตุการณคูน้ัน มีความเปนไปไดมากที่สุด 
  80 คะแนน สําหรับเหตุการณน้ัน / เหตุการณคูน้ัน มีความเปนไปไดมาก 
  60 คะแนน สําหรับเหตุการณน้ัน / เหตุการณคูน้ัน มีความเปนไปไดปานกลาง 
  40 คะแนน สําหรับเหตุการณน้ัน / เหตุการณคูน้ัน มีความเปนไปไดนอย 
  20 คะแนน สําหรับเหตุการณนั้น / เหตุการณคูน้ัน มีความเปนไปไดนอยที่สดุ  
 
ตัวอยาง  
 

เหตุการณที่เกดิขึ้น 
 

ความเปน 
ไปได 

ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ 
 

 ข้ันตน 1 2 3 
1. นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา มคีวามชดัเจน 
นําไปสูการปฏิบตัอิยางเปนรูปธรรม 

 
40 

 
* 

(2/1) 
60 

(3/1) 
80 

2. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบตั ิ การทํากิจกรรม และจากประสบการณ
ตรง  

 
80 

(1/2) 
20 

 
* 

(3/2) 
60 

3. ผูเรียนมีจิตสํานึก รับผิดชอบในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 
60 

(1/3) 
80 

(2/3) 
80 

 
* 
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 วิธีการตอบ  
 
 (2/1) หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ 2 เมื่อเหตกุารณ 1 เกิดขึน้แลว  หรือเหตุการณ 1 เปน
สาเหตุนํามาสูเหตุการณ 2 ถาทานมีความเห็นวามีความเปนไปได “ปานกลาง” กรุณาใหคาคะแนน 60 ลงใตวงเล็บ (2/1)  
  ตัวอยาง   (2/1) 
     60 
 
 จากตาราง เหตุการณขอ 1 นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษามีความชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
มีคาคะแนนความเปนไปไดข้ันตน เทากับ 40 เหตุการณขอ 2 หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เนนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ การทํากิจกรรม และจากประสบการณตรง มีคาคะแนนความเปนไปไดข้ันตน เทากับ 80 สวนคาคะแนน
คําตอบในชอง (2/1) หมายความวา ความเปนไปไดที่นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษามีความชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ทําใหหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เนนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิการทํากิจกรรม และจากประสบการณ
ตรง เปนไปไดปานกลาง  (60)   
 
ตอนที่ 3 ตารางเมตริกซประมาณคาความเปนไปไดข้ันตนของเหตุการณ และความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นของอีก
เหตุการณหน่ึง (อยางมีเง่ือนไข)  
 

เหตุการณที่เกิดขึน้ 
 

ความเปน 
ไปได 

ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ 
 

 ข้ันตน 1 2 3 4 5 
1. ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
เสื่อมโทรมลงทัง้ปรมิาณและคณุภาพ ทาํใหคณุภาพ
ชีวิตของคนลดลง  

 
 

.… 

 
 
* 

(2/1) 
 

…. 

(3/1) 
 

…. 

(4/1) 
 

…. 

(5/1) 
 

…. 
2. การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา มีการ
เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) 

 
.… 

(1/2) 
…. 

 
* 

(3/2) 
…. 

(4/2) 
…. 

(5/2) 
…. 

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  มีการบูรณาการสาระ 
และกระบวนการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  เขาไปในทุกกลุมสาระการเรยีนรู  

 
 

.… 

(1/3) 
 

…. 

(2/3) 
 

…. 

 
 
* 

(4/3) 
 

…. 

(5/3) 
 

…. 
4. องคกรของรัฐ ภาคเอกชน และชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น  

 
 

.… 

(1/4) 
 

…. 

(2/4) 
 

…. 

(3/4) 
 

…. 

 
 
* 

(5/4) 
 

…. 
5. ผูเรียนมีความรู  ความตระหนัก  เจตคติ  ทักษะ 
และมีสวนรวมในการดูแล รักษา  อนุรักษ  ปองกัน 
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม อยาง
ยั่งยืน  

 
 

.… 

(1/5) 
 

…. 

(2/5) 
 

…. 

(3/5) 
 

…. 

(4/5) 
 

…. 

 
 
* 

 
 ขอกราบขอบพระคณุทกุทาน  ทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม
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คําชี้แจง  

แบบประเมินรางภาพอนาคตหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2547 – 2557) ฉบับนี้ เปนเครื่องมือสําหรับใชประเมินความสอดคลอง และความเหมาะสม ของรางภาพ
อนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา ที่สรางขึ้นตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
 
 ตอนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลองของรางภาพอนาคตหลกัสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 ตอนท่ี 2  แบบประเมินความเหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสตูรสิ่งแวดลอมศกึษาระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 
 จุดประสงคของการสอบถามครัง้นี้ เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒดิานการพัฒนาหลักสูตร ไดพิจารณา 

1. ประเมินความสอดคลอง และความเหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  
 2. ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงรางภาพอนาคตหลักสตูร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) ใหมีความชดัเจน เหมาะสม 
และเปนไปไดในอนาคต 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้ และ
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี ้
 
 
          นายสมบญุ   ศิลปรุงธรรม 
     นิสิตปรญิญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 

แบบประเมินรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
(ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557)  

สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลองของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 
คําชี้แจง  โปรดทําความเครือ่งหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมิน ระดับความสอดคลอง 
 สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
1. ปญหาและความสําคญั กับหลักการของหลักสูตร    
2. ปญหาและความสําคญั กับจุดมุงหมายของหลักสูตร    
3. หลักการของหลักสูตรกับปรชัญาของหลักสตูร    
4. หลักการของหลักสูตรกับคุณลักษณะของผูเรยีน    
5. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร    
6. หลักการของหลักสูตรกับรปูแบบและโครงสรางหลักสูตร    
7. หลักการของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนรู    
8. หลักการของหลักสูตรกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
9. หลักการของหลักสูตรกับสือ่ที่สนับสนุนการเรียนรู    
10. หลักการของหลักสูตรกับการวัดและประเมนิผล    
11. ปรัชญาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของผูเรยีน    
12. ปรัชญาของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร    
13. ปรัชญาของหลักสูตรกับรปูแบบและโครงสรางหลักสูตร    
14. ปรัชญาของหลักสูตรกับสาระการเรียนรู    
15. ปรัชญาของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนรู    
16. ปรัชญาของหลักสูตรกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
17. ปรัชญาของหลักสูตรกับสือ่ที่สนับสนุนการเรียนรู    
18. ปรัชญาของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล    
19. คุณลักษณะของผูเรียนกบัจุดมุงหมายของหลักสูตร    
20. คุณลักษณะของผูเรียนกบัรปูแบบและโครงสรางหลักสูตร    
21. คุณลักษณะของผูเรียนกบัสาระการเรียนรู    
22. คุณลักษณะของผูเรียนกบักจิกรรมการเรียนรู    
23. คุณลักษณะของผูเรียนกบักจิกรรมพัฒนาผูเรียน    
24. คุณลักษณะของผูเรียนกบัสือ่ท่ีสนับสนุนการเรียนรู    
25. คุณลักษณะของผูเรียนกบัการวัดและประเมนิผล    
26. จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัสาระการเรยีนรู    
27. จุดมุงหมายของหลักสูตรกบักิจกรรมการเรียนรู    
28. จุดมุงหมายของหลักสูตรกบักิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
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รายการประเมิน ระดับความสอดคลอง 
 สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
29. จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัสือ่ที่สนับสนุนการเรียนรู    
30. จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัการวัดและประเมินผล    
31. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตรกบัสาระการเรียนรู    
32. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตรกบักิจกรรมการเรียนรู    
33. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตรกบักิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
34. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตรกบัสือ่ที่สนบัสนุนการเรียนรู    
35. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตรกบัการวัดและประเมินผล    
36. สาระการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู    
37. สาระการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
38. สาระการเรียนรูกับสื่อที่สนบัสนุนการเรียนรู    
39. สาระการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    
40. กิจกรรมการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
41. กิจกรรมการเรียนรูกับสือ่ท่ีสนับสนุนการเรยีนรู    
42. กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    
43. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกบัสื่อท่ีสนบัสนุนการเรียนรู    
44. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกบัการวัดและประเมินผล    
45. สื่อที่สนับสนุนการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู    
46. สื่อที่สนับสนุนการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
47. สื่อที่สนับสนุนการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    
 
ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 322 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน  
ทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557) 
 
คําชี้แจง  โปรดทําความเครือ่งหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 
1. ปญหาและความสําคญั    
2. หลักการ    
3. ปรัชญาของหลักสูตร    
4. คุณลักษณะของผูเรียน    
5. จุดมุงหมายของหลักสูตร    
6. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร    
7. สาระการเรียนรู    
8. กิจกรรมการเรียนรู    
9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
10. สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู    
11. การวัดและประเมินผล    
 
ขอเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค.  
-  คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอมศึกษา ท่ีใหขอมลูในขัน้ EDFR 

    -  คุณลักษณะของบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานดานส่ิงแวดลอมศึกษา ท่ีใหขอมลูในข้ัน 
ผลปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง 
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ตาราง 27 คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญ   
 

คุณลักษณะ รอบท่ี 1 รอบที ่2 รอบที ่3 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 
 
2. ระดบัการศึกษา 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 
 
3. ตําแหนง 
   - นักวิชาการศึกษา 
   - สมาชิกวุฒิสภา 
   - อาจารยสถาบันการศึกษา 
   - นักวิชาการสิง่แวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน  
   - ศึกษานิเทศก 
   - นักวิชาการสิ่งแวดลอม หนวยงานของรัฐ  
 
4. ประสบการณดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
   - การวางแผน กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
   - การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอม 
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
   - การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
   - การจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
   - การมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 

 
11 
11 
 
 
9 
13 
 
 
3 
1 
8 
2 
6 
2 
 
 
2 
6 
 
3 
8 
2 
1 

 
50.00 
50.00 

 
 

40.90 
59.09 

 
 

13.63 
4.54 
36.36 
9.09 
27.27 
9.09 

 
 

9.09 
27.27 

 
13.63 
36.36 
9.09 
4.54 

 
11 
10 
 
 
9 
12 
 
 
3 
1 
7 
2 
6 
2 
 
 
2 
6 
 
3 
7 
2 
1 

 
52.38 
47.61 

 
 

42.85 
57.14 

 
 

14.28 
4.76 
33.33 
9.09 
28.57 
9.09 

 
 

9.52 
28.57 

 
14.28 
33.33 
9.52 
4.76 

 
9 
8 
 
 
5 
12 
 
 
2 
1 
6 
2 
5 
1 
 
 
1 
5 
 
2 
6 
2 
1 

 
52.94 
47.05 

 
 

29.41 
70.58 

 
 

11.76 
5.88 
35.29 
11.76 
29.41 
5.88 

 
 

5.88 
29.41 

 
11.76 
35.29 
11.76 
5.88 
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ตาราง 28 คุณลักษณะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา    
 

คุณลักษณะ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
   ไมระบ ุ  
 
2. ระดบัการศึกษา 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
    ไมระบ ุ
 
3. ตําแหนง 
    ผูบริหารสถานศึกษา 
    ครูผูสอน 
    ศึกษานิเทศก 
    เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศกึษา ของมูลนิธิ สมาคม และ 
         องคกรพัฒนาเอกชน 
    เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สังกัดกระทรวงพลังงาน 
    เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา สังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
 
4. ประสบการณ 
- การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
- การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา  
- การจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
- การมีสวนรวมในการอนุรกัษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 

 
145 
179 
15 
 
 

186 
140 
3 
10 
 
 

34 
173 
114 
16 
 
1 
1 
 
 
 

173 
34 
115 
17 

 
42.77 
52.80 
4.43  

 
 

54.86 
41.30 
0.88 
 2.95 

 
 

10.02 
51.03 
33.62 
4.71 

 
0.29 
0.29 

 
 
 

51.03 
10.02 
33.92 
5.02 

 
 
 
 
 
 



 322 

ตาราง 29 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามภูมภิาค  
 

 
กลุมตัวอยาง 

กรุงเทพ / 
ปริมณฑล 

ภาคตะวันออก 

ใต ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 

 จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูสอน  
 

2. สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
   2.1 ศึกษานิเทศก   
 
3.สํานักการศึกษากรงุเทพมหานคร 
   3.1 ศึกษานิเทศก 
 
4.องคกรพฒันาเอกชน (NGO) 
   4.1 เจาหนาทีท่ีป่ฏิบัติงานดาน 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดลอม  
   5.1 เจาหนาทีท่ีป่ฏิบัติงานดาน 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 
6. กระทรวงพลังงาน 
    6.1 เจาหนาทีท่ีป่ฏิบัติงานดาน 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 

 
5 
28 
 
 

25 
 
 
3 
 
 
9 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1.47 
8.25 

 
 

7.37 
 
 

0.88 
 
 

2.65 
 
 
 
 

0.29 
 
 
 

0.29 

 
5 
31 
 
 

19 
 
 
- 
 
 
7 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
1.47 
9.14 

 
 

5.60 
 
 
 
 
 

2.06 
 
 
 

 
8 
41 
 
 

26 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2.35 
12.09 

 
 

7.66 

 
9 
39 
 
 

25 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2.65 
11.50 

 
 

7.37 

 
7 
34 
 
 

16 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2.06 
10.02 

 
 

4.71 

รวม  n = 339 (คน) 72 21.20 62 18.27 75 22.10 73 21.52 57 16.80 
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ภาคผนวก ง.  
- สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
- สิ่งแวดลอมศึกษาในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 
- สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 
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ตาราง 30 โครงสรางเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 – 2  
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 ชั้นประถมศกึษาปที ่2 
หนวยที ่1 สิ่งมีชีวิต 
พชื 
1. บริเวณทีข่ึน้ของพืชรอบๆตวั 
2. ความหมายของพชื 
3. ลักษณะทั่วไปของพชื 
   3.1 สวนประกอบ 
   3.2 ประโยชน 
สัตว 
1. ลักษณะธรรมชาติของสตัวตางๆ 

1.1 ลักษณะ ท่ีอยู อาหาร 
1.2 ลักษณะนิสัยทั่วๆไป 
1.3 การออกลูกเปนตัว/ไข 
1.4 เสียง 

 
หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตวัเรา 
โรงเรียนของเรา 
1. การรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
2. ขอควรปฏิบัตใินชุมชน 
3. การรักษาความสะอาด สวยงาม 
 
 
 

หนวยที ่1 สิ่งมีชีวิต 
พชื 
1. การเจริญเติบโตของพืช 

1.1 การงอก 
1.2 ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

(นํ้า แสงแดด อาหาร) 
2. การบํารุงรักษาพืช 
สัตว 
1. การเจริญเติบโตของสัตว 

1.1 การออกลูกเปนตัว เปนไข 
1.2 การเจริญเตบิโตท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

รูปราง ลักษณะ 
1.3 การเจริญเตบิโตท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง 

รูปราง ลักษณะ 
หนวยที ่3 สิ่งท่ีอยูรอบตวัเรา 
โรงเรียนของเรา 
1. การจัดสิ่งแวดลอมและอนามัยในโรงเรียน 
ชุมชนของเรา 

1.1 ขอควรปฏิบตัใินชุมชน การ 
1.2 การรักษาความสะอาด 
1.3 การรักษาสมดุลยของธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

 
 
 
 
 



 322 

ตาราง 30 (ตอ)   
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 ชั้นประถมศกึษาปที่ 2 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ลักษณะทัว่ไปเกีย่วกบัเปลือกโลกทีพ่บเห็นใน
ชุมชน 

1.1 พื้นดิน 
1.2 พื้นน้ํา 
1.3 อากาศ 
 

มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ประโยชนของพื้นดิน พื้นนํ้า และอากาศ 
 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ

1.1 ดวงอาทติย 
1.2 ดวงจันทร 
1.3 เมฆ 
1.4 หมอก 
1.5 ฝน 

มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาต ิ
2. การปฏิบัตตินใหสอดคลองกับการเปลีย่น 
แปลงของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2535). สิ่งแวดลอมศึกษาระดับ 
  ประถมศึกษา. : 66 – 67. 
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 ตาราง 31 โครงสรางเน้ือหาสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปที ่3 – 4  
 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที ่4 
หนวยที ่1 สิ่งมีชีวิต 
พืช 
1. หนาที่ของสวนประกอบของพืช 

1.1 ราก 
1.2 ลําตน 

2. ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
3. ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู  
 
 
 
สัตว 
1. การดํารงชีวิตของสัตว 
 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ดิน 

1.1 สวนประกอบของดิน 
1.2 ชนิดและคุณสมบัติของดิน 
1.3 ประโยชนของดิน 

(เนนคุณคาทางดานการเกษตร) 
1.4 การสงวนรักษาดิน 

 

หนวยที ่1 สิ่งมีชีวิต 
พืช 
1. การจําแนกพืช เปนพืชมีดอกและพชืไมมีดอก 
2. การปลูกตนไมและการดแูลรักษา 
(ไมดอก ไมประดับ พชืสวนครัว) 
3. ประโยชนของพืชตอมนษุยและการกระทํา 
ของมนษุยตอตนไม ปาไม ซึ่งสงผลกระทบใน 
สวนรวม (ผลจากการตัดไม ทําลายปา) 
4. แนวปฏิบตัใินการดูแลรักษาทรพัยากรตนไม 
ปาไม 
สัตว 
1. การสงวนสตัวน้ํา 

1.1 ประโยชนของสัตวเลีย้งและสัตวปา 
1.2 การอนุรักษและสงวนพันธุสัตว 
1.3 สัตวปาสงวน 

หนวยที ่3 สิ่งที่อยูรอบตวัเรา 
โรงเรียนของเรา 
1. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. น้ํา 

1.1 แหลงนํ้าและวฏัจักรของน้ํา 
1.2 ผลเสียของน้ําเนา นํ้าสกปรก 

   1.3 วิธีทําน้าํใหสะอาด เหมาะแกการดื่มการใช 
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ตาราง 31 (ตอ)   
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 3 ชั้นประถมศกึษาปที ่4 
2. น้ํา 
   2.1 ประโยชนของน้ําตอการดํารงชีวิต 
   2.2 ทรพัยากรที่ไดจากน้าํ 
   2.3 การใชนํ้าธรรมชาติและการสงวนรกัษาน้ํา 
 
หนวยที ่6 พลังงานและสารเคมี 
เสียง 
1. การเกิดเสียง (องคประกอบท่ีชวยในการเกิด 
เสียง) 
2. การไดยินเสียง 
   2.1 การเดินทางของเสียงผานตัวกลาง 
   2.2 สวนประกอบของหูกับการไดยินเสยีง 
3. อันตรายที่เกิดจากเสียงดงั 
 
 
 
 

2. อากาศ 
   2.1 ความสาํคัญของอากาศตอการดํารงชีวติ 
   2.2 สวนประกอบของอากาศ 
   2.3 อากาศบริสุทธิ ์อากาศเสีย  
   2.4 อุณหภูมิของอากาศ 
หนวยที่ 6 พลังงานและสารเคมี 
เสียง 
1. การไดยินเสียง 

1.1 แหลงกําเนิดเสียง 
1.2 เปรียบเทียบการเดินทางของเสียงผานตวั 

กลางชนิดตางๆ 
1.3 กลไกการไดยนิเสียง 
1.4 ระยะทางกับการไดยิน 

2. ความเกี่ยวพันของเสียงกบัชีวติประจําวนั 
   2.1 ประโยชนของเสียง 
   2.2 อันตรายที่เกิดจากเสยีง 
สารเคมีและเชื้อเพลิง 
1. สารเคมีและเชือ้เพลิงที่ใชในชวีติประจาํวัน 

1.1 สารปราบศตัรพูืช 
1.2 ผงชูรส 
1.3 น้ําสมสายช ู
1.4 ยาฆาเชือ้โรค 
1.5 น้ํามัน 

(วิธใีช การเก็บรักษา ประโยชนและโทษ) 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2535). สิ่งแวดลอมศึกษาระดับ 
  ประถมศึกษา. : 68 – 69.  
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ตาราง 32 โครงสรางเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 – 6  
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 
หนวยที่ 1 สิ่งมีชีวิต 
หนวยยอยท่ี 1 ตัวเรา 
1. ความรูเกี่ยวกับการซ้ืออาหารและผลติภัณฑ 
เพื่อการบริโภค 

1.1 การซื้ออาหารกระปอง 
1.2 อาหารที่ใสผงชูรส 
1.3 อาหารแหงที่ใชยาฆาแมลง 
1.4 อาหารใสส ี
1.5 น้ําสม 
1.6 อาหารที่ไมมีเครื่องหมายประกันคุณภาพ 

หนวยยอยท่ี 2 พืช 
1. การสรางอาหารของพืช 

1.1 กระบวนการสรางอาหาร 
(การสังเคราะหดวยแสง) 

1.2 ปจจัยสําคญัในการสังเคราะหแสง 
1.3 สารที่ทําใหพชืมีสีเขียว (คลอโรฟลล) 

 
 
 
หนวยยอยท่ี 3 สัตว 
1. สัตวมีกระดูกสันหลังและสตัวไมมีกระดูกสันหลัง 

1.1 รูปราง 
1.2 ความแข็งแรง 

   1.3 การเคลื่อนไหว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยยอยที ่2 พืช 
1. การแพรพนัธุของพืช 

1.1 ลักษณะและสวนประกอบของดอกไม 
อยางละเอียด 

1.2 การถายละอองเรณู 
1.3 การปฏิสนธ ิ
1.4 การติดตา 
1.5 การตอกิ่ง 
1.6 การปกชํา 

หนวยยอยที ่3 สัตว 
1. การสืบพันธุของสัตว 
2. แบบอาศัยเพศ 
3. แบบไมอาศัยเพศ 
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ตาราง 32 (ตอ)   
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 
หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตวัเรา 
หนวยยอยท่ี 1 สิ่งแวดลอมทางสังคม 
1. การดํารงชีวิตและสภาพแวดลอมของคนใน 
เมืองและในชนบท 
หนวยยอยท่ี 2 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ความรูเกี่ยวกับทรพัยากรและสิ่งแวดลอมทาง 
ธรรมชาต ิ(ดิน น้ํา ปาไม) 
2. คุณคาของสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีตอมนุษย พชื 
และสตัว 
3. การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
หนวยที ่4 ชาติไทย 
หนวยยอยท่ี 4 ศิลปวฒันธรรม 
1. ความรูเกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมของไทย 
(เนนวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ทองถิ่น) 
2. การอนุรักษวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
 
 
หนวยที่ 6 พลังงานและสารเคมี 
หนวยยอยท่ี 4 แรง แรงดัน ความกดดัน 
1. ความรูเกี่ยวกับแรง แรงดัน ความกดดัน 
(แรงดันไอน้ํา แรงดันอากาศ ความกดอากาศ 
ความชื้นของอากาศ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
ท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชวีิตของมนษุย) 

หนวยที่ 3 สิ่งท่ีอยูรอบตวัเรา 
หนวยยอยที ่1 สิ่งแวดลอมทางสังคม 
1. การอพยพยายถิ่นโดยเฉพาะการอพยพเขาสู 
เมืองใหญ 
หนวยยอยที ่2 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
1. ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทาง 
ธรรมชาต ิ(หิน กรวด ทราย แรธาต)ุ 
2. คุณคาของสิ่งแวดลอมและชวีบริเวณท่ีมีตอ 
มนุษย พืช สัตว และเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ปญหาและการพฒันาสิ่งแวดลอม 
4. การอนุรักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 
หนวยที่ 4 ชาติไทย 
หนวยยอยที ่4 ศิลปวฒันธรรม 
1. ความรูเกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมของไทย 
(เนนปูชนียวตัถ ุปูชนียสถาน โบราณสถาน 
 โบราณวัตถ)ุ 
2. ความสําคญัของปูชนียวตัถ ุปูชนียสถาน 
 โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
3. การอนุรักษปูชนยีวตัถ ุปูชนียสถาน โบราณ 
สถาน โบราณวัตถุ 
หนวยที่ 6 พลังงานและสารเคมี 
หนวยยอยที ่5 สารเคม ี
1. สารเคมีที่ใสในอาหาร 

1.1 ประโยชนและโทษที่มีตอรางกาย 
   1.2 การเลอืกซ้ืออาหารเพือ่หลีกเลี่ยงสาร 
ปลอมปนในอาหาร 

1.3 การใชสารธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมี 
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ตาราง 32 (ตอ)   
 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 
หนวยยอยท่ี 5 สารเคม ี
1. สารปองกนัการเนาเสีย (สารกันบูด) 
   1.1 ความจําเปนในการใชสารปองกนัการเนาเสีย 

1.2 โทษของสารปองกันการเนาเสีย 
1.3 การเลือกบริโภคอาหารเพือ่ใหปลอดภัย 

จากสารปองกนัการเนาเสีย 
หนวยที่ 9 ประชากรศึกษา 
1. ความสําคญัและสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง 
ประชากร 
2. ผลกระทบของปญหาประชากรที่มีตอตนเอง 
ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาต ิ
3. แนวทางการแกปญหาประชากร คุณภาพชวีติ
ของตนเองและครอบครวั 
 

 
 
 
 
 
 
หนวยที่ 9 ประชากรศึกษา 
1. ความรูเกี่ยวกับประชากรในเรื่องจํานวน    
   1.1 ประชากรในครอบครวั หองเรียน โรงเรียน  
ชุมชน  
   1.2 การเปลี่ยนแปลง จํานวนประชากรกลุม 
ตางๆในเวลาตางกัน 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2535). สิ่งแวดลอมศึกษาระดับ 
  ประถมศึกษา. : 70 – 72.  
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ตาราง 33 วิชาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ว 101 วิทยาศาสตร 
ว 102 วิทยาศาสตร 
ว 103 วิทยาศาสตร 
ว 204 วิทยาศาสตร 
ว 305 วิทยาศาสตร 
ว 015 พันธุกรรมกับการอยูรอด 
ว 019 จับแสงอาทติย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางที ่1 ในวชิาวิทยาศาสตรกายภาพ  
9 วิชา มีเรื่องเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
เรื่องท่ี 1 แสงอาทติยและพลังงาน 
เรื่องท่ี 3 สารสังเคราะห 
เรื่องท่ี 8 ทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรม 
ในวิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ 5 วิชา มีเรือ่งท่ีเกี่ยวกบั 
สิ่งแวดลอมมากอยู 5 เร่ือง คือ 
เรื่องท่ี 1 กินดีอยูดี 
เรื่องท่ี 2 ยากับชีวติ 
เรื่องท่ี 3 มรดกทางพันธุกรรม 
เรื่องท่ี 5 ชีวติและวิวฒันาการ 
โครงสรางที ่2 มวีิชาที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม ดังนี้ คือ 
ว 032 เคมี              ว 441 ชีววิทยา 
ว 033 เคมี              ว 041 ชีววิทยา 
ว 034 เคมี              ว 042 ชีววิทยา        
ว 035 เคมี              ว 044 ชีววิทยา 
                                  ว 045 ชีววิทยา 
 

 
ท่ีมา : ปริญญา นุตาลัย. (2535) ความเห็นเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของไทย.  
 สิ่งแวดลอม , 35 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ของประเทศไทย. หนา 370.  
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ตาราง 34  วิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่เกีย่วกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส 101 ประเทศของเรา 1 
ส 102 ประเทศของเรา 2 
ส 203 ทวปีของเรา 
ส 204 ประเทศของเรา 3 
ส 305 โลกของเรา 
ส 306 ประเทศของเรา 4 
ส 011 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
ส 026 เอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกปจจุบัน 
ส 027 โลกในยุคปจจบัุน 
ส 051 สิ่งแวดลอมศึกษา 
ส 052 ประชากรศึกษา 
ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดลอม 
ส 061 ภูมิศาสตรเบื้องตน 
ส 071 ทองถิน่ของเรา 1 
ส 072 ทองถิน่ของเรา 2 
ส 073 ทองถิน่ของเรา 3 
 

ส 503 สังคมศึกษา 
ส 011 ภูมิศาสตรกายภาพ 
ส 013 ภูมิศาสตรการเกษตร 
ส 015 ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับเมือง 
ส 042 พระพทุธรูปและพุทธศลิปในประเทศไทย 
ส 051 มนุษยกับสังคม 
ส 061 รายไดประชาชาต ิ
ส 081 พลังงานกับสิ่งแวดลอม 
ส 082 ประชากรกับคุณภาพชวีติ 

 
ท่ีมา : ปริญญา นุตาลัย. (2535) ความเห็นเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของไทย.  
  ในสิง่แวดลอม , 35 เอกสารประกอบการสัมมนา เรือ่ง การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
  ของประเทศไทย : 371.   
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 จากตาราง 34 จะเห็นวาวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาโดยตรง มีอยู 3 วิชา คือ ส 051 
สิ่งแวดลอมศกึษา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดลอม และ ส 081 พลังงานกับสิ่งแวดลอม ซึ่ง 3 วิชานี้มี
คําอธบิายรายวิชาดังนี ้
 
 ส 051 สิ่งแวดลอมศึกษา    2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กฎหมาย
สิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย วิเคราะหสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาและเสนอแนะแนวทาง
แกไข เพือ่ใหมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคญัของการมีสมดุลของธรรมชาต ิ ตระหนกัในปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น มีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีนิสัยรักธรรมชาต ิ รักษา เสริมสรางสิง่แวดลอม 
และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด 
  
 ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดลอม      2 คาบ/สัปดาห/คาบ 1 หนวยการเรียน 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัประชากรและสิ่งแวดลอม ปญหาประชากรและสิ่งแวดลอม วิเคราะห
ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชวีติ ทั้งที่เปนสวนตวัและสวนรวม เพื่อให
เขาใจในความสัมพันธระหวางประชากรกบัสิ่งแวดลอม ตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมทีเ่กิดจากประชากร 
มีความรับผิดชอบตอการแกปญหา มีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและถาวร  
 
 ส 081 พลังงานกับสิ่งแวดลอม     2 คาบ/สัปดาห/คาบ 1 หนวยการเรียน 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของพลังงาน พลังงานในรูปตางๆ แหลงพลังงาน และความสําคญัที่มีตอการ
ดํารงชีวิต 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานกับสิ่งแวดลอม ความตองการและการใชพลังงานในการ
พฒันาดานตางๆ วิกฤตการณทางพลังงาน นโยบายและแนวโนมการใชพลังงานของประเทศไทย 
 ศึกษากรณีตัวอยางเก่ียวกับการใชพลังงาน วิเคราะหสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาที่กระทบตอ
สิ่งแวดลอม เสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหา 
 เพือ่ใหมีความเขาใจในความสําคัญของพลงังานในการดําเนินชวีติ เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษพลังงาน และสามารถตัดสินใจในการเลือกใชพลังงานดวยความรับผิดชอบ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชือ่สกุล     นายสมบุญ  ศิลปรุงธรรม 
สถานที่เกิด     อําเภอปอมปราบศัตรพูาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยูปจจุบัน    บานเลขที ่29/191 หมู 5 ถนนติวานนท 
      ตําบลปากเกรด็ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว. 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
      กระทรวงสาธารณสุข 
ประวัติการศึกษา    
  
         พ.ศ. 2547   การศึกษาดษุฎีบัณฑิต (การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร) 
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         พ.ศ. 2540   การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         พ.ศ. 2535   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 
      จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         พ.ศ. 2533   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
      จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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