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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ขอสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อ  การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง
เรียนรูนอกสถานที่  สํารวจแหลงเรียนรูและความพอใจของนักเรียน และเสนอแนวทางจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ไดอยางเหมาะสม  กลุมตัวอยางเปนครูผูจัด  19  คน และ
นักเรียนที่ไดไปเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่จํานวน  450  คน  เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่  
ใหกับนักเรียนอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ  เปนการสรางความ
จดจําที่ดี  ชวยสงเสริมการเรียนรู  และปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่   แหลงเรียนรูที่
ไปไดแก พิพิธภัณฑ  วัด  นิทรรศการงานแสดง และสวนสนุก คาใชจายเฉลี่ยอยูที่  100  บาทตอคน
ตอคร้ัง อุปสรรคในการจัดเรียนรูนอกสถานที่คือ  การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  และ
กฎระเบียบในการขออนุญาต  ดานความพอใจของนักเรียนตอการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอก
สถานที่  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  สถานที่  เนื้อหาการบรรยาย  เอกสารและกิจกรรมเรียนรู  มี
ความพอใจระดับมาก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูและประสบการณที่ไดรับจากวิทยากร  การ
อธิบายสื่อความหมาย  การใชภาษา  น้ําเสียง  การรักษาเวลา  การตอบขอซักถาม  มีความพอใจ
ระดับมาก  ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ  การทําแผนกําหนดการ  การบริการอาหาร  การจัด
กิจกรรมนันทนาการ  การแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ มีความพอใจระดับมาก   
 สําหรับแนวทางการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ครูผูจัดควรกําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูใหชัดเจน  สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู เพื่อใหมีทักษะในดานการจัดการ  การวางแผน และการทํางานเปนทีม   
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ABSTRACT 
 

The purposes of the research on “A Study of Out of School Learning Resource 
Management for Secondary Education Institutions in Bangkok Metropolis”  were to study the 
management out of school learning resource; to  survey the learning resource and students’ 
satisfaction, and to propose the suggestion of out of school learning resource management. 
Sample were  19  teachers  and 450  students in secondary schools in Bangkok.  Questionnaires 
and interviews were used to collect data and were analyzed  by frequency, percentage, average 
and standard deviation. 

The results of this  research  were : the management for of out of school learning 
resources  used in school were : to assuage at least once a year in order to gain the students’ 
experience, to improve their learning and learn how to behave when they were out of the school. 
Learning resources included     museum,  temple, fair and park . The cost of out of school learning 
was 100 bath per person.    Problems for of out of school learning resource management were 
students’ security and regulations. The students’ satisfaction  found that; place, content, document 
and learning activities were at the high level.  Knowledge and experiences,  language, tone 
timeworn and answering, were also at the high level.  

The recommendation were setting the objective precisely, relating to students’ need, 
encouraging the students to involve in managing, learning activity to improve  managing, 
planning and team building skill. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศที่กําลังพัฒนานั้นการศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะนํามาสูการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการพัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิต  จาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อวันที่  
22  กรกฎาคม  2520  ใจความสําคัญตอนหนึ่งวา  “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญ  ในการพัฒนา
ความรู  ความคิด  ความประพฤติ  ทัศนคติ  คานิยม    และคุณธรรมของบุคคล    เพื่อใหเปน
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    การพัฒนาประเทศยอมกระทําไดสะดวกราบรื่น  ไดผลที่
แนนอนและรวดเร็ว” 

สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษานั้นไดแก การจดัการศึกษาใหเปนกระบวนการ 
พัฒนาคนตลอดชีวิต  โดยมุงพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  ทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และดาน
สังคม  กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาในทกุระดับ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542  และแกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได   
สามารถเรียนรูไดจากประสบการณและกอใหเกิดการใฝรูตลอดชีวิต  สามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม
ศักยภาพ   โดยเฉพาะหมวด  4  ซ่ึงเปนหวัใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่ครอบคลุมสาระ
กระบวนการจดัการศึกษาและการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การใหผูเรียนจินตนาการจากสิ่งที่ไมเคยพบเห็นหรือสัมผัสมากอน โดยการฟงจากการ
บรรยายของครู หรือการดจูากภาพประกอบ  หรือการสรางสถานการณจําลองไมอาจสรางความ
เขาใจไดดีเมื่ออยูในหองเรียน  การจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่จึงมีประโยชนอยางยิ่ง  เพราะ
สอดคลองกับจุดมุงหมายทางการศึกษาที่จะพัฒนาเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ  อารมณ  สังคม  
และสติปญญา  อีกทั้งสงเสริมแนวทางและแผนการจดัประสบการณการเรียนการสอนใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  เพราะจดุประสงคในการเรียนบางอยางไมอาจตอบสนองไดดวยการเรียนในหองเรียนเทานั้น   
เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูไดดีที่สุด  การจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่จึงเปนกจิกรรมหนึ่ง    ของ
การศึกษานอกหองเรียนทีน่าสนใจ  เพราะเปนการกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจอยากเรียนรูใน
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ส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบตัว  และเกิดการเรียนรูวาการเรียนหรือการศึกษานัน้ไมไดจํากัดอยูในหองเรียน
หรือภายในโรงเรียนเทานัน้  ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวลวนเปนสิ่งทีน่าศึกษาทั้งส้ิน 

เร่ืองการสงเสริมการเรียนรูจากการทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูนอกสถานที่นั้น ไดมีผูให
ความสนใจกนัมากเพราะเดก็จะเกิดการเรียนรูจากประสบการณ  เบนจามิน  เอส บลูม  (Benjamin 
S. Bloom) (อางถึงใน นิคม  จารุมณี, 2536 : 137) ผูมีช่ือเสียงทางดานจติวิทยาการศึกษาเกีย่วกับการ
วัดและประเมนิผลทางการศึกษา ไดกลาวไววา การจัดทัศนศึกษาใหเดก็ชวยใหเด็กมีการพัฒนา
ความรูความสามารถ  จากการเรียนรูจากประสบการณไดมาก  แหลงเรยีนรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหมี
ผลตอการพัฒนาสติปญญา  เด็กจะเกดิการเรียนรูโดยทัว่ไป  และเกดิการเรียนรูในเรื่องเฉพาะอยาง
ไดดี   

ในสมัยยุคฟนฟูศิลปวิทยาการมีการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาขนาดใหญ (Grand  tour)  
ที่เปนที่นิยมมากในศตวรรษที่  16 - 18   และหมดความนิยมไป   เนื่องจากสงครามแนปโป
เลียน การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาเปนการเดินทางที่ชายหนุมจากชนชั้นสูงในประเทศสหราชอาณาจักร  
และประเทศอื่นในยุโรปตอนเหนือ   โดยมีผูติดตามเปนคนรับใช  มักคุเทศก  และอาจารยผูให
ความรู เปนการเดินทางไปทั่วภาคพื้นยุโรปเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ
วิถีชีวิตความเปนอยู   ใชเวลาในการเดินทาง  1-3  ป   ในการไปเยือนเมืองสําคัญของประเทศอิตาลี  
ไดแก   ตูริน (Turin)   มิลาน (Milan)   ฟลอเร็นซ (Florance)   โรม (Rome)   เนเปล (Naples)  
และเวนิส (Venice)  ผูเดินทางจะไดเยี่ยมชมศิลปะแบบเรเนอซอง   และศิลปะโรมัน   ซึ่งเปน
รูปแบบของวัฒนธรรมมาตรฐานของ ยุโรปในภาพรวม    แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเหลานี้
ทําใหเกิดความรูสึกเปนสังคมเดียวกันกับชนชั้นสูง 
  ซามูเอล  จอหนสัน (Samuel  Johnson) (อางถึงใน นิคม  จารุมณี, 2536 : 138)   
นักประพันธยิง่ใหญชาวอังกฤษไดกลาวไววา “ชายใดที่ไมไดไปเยือนอิตาลี  ตองถูกมองวาเปนคน
ดอยการศึกษาที่ไมไดสัมผัสในสิ่งที่ชายชาติพึงพบเห็น การเดินทางทศันศึกษาขนาดใหญเปนการ
ไดเหน็ฝงทะเลเมดิเตอรเรเนยีน  ศาสนาของพวกเราทกุคน  กฎหมายของเราทุกคน  ศาสตรที่กลาว
มาทั้งหมด    มาจากฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน” 

สําหรับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)   
พระองคไดเสด็จประพาส ยโุรป  เปนเวลานานถึง  9  เดือน  ในพุทธศักราช  2440  โดยเรือหลวง  
“มหาจักร”ี  ซ่ึงเปนลักษณะการเดนิทางแบบแกรนดทวัร (Grand  Tour)  มีการจัดเสนทางการ
เดินทาง  สถานที่พักแรมไวอยางชัดเจน   พระองคไดเสด็จเยือน   เมืองเวนิส   เจนิวา   ตูริน  ฟลอเร็นซ  
โรม  เวียนนา  บูดาเปสต  วอรซอร  เซนตปเตอรเบิรก  เฮสเซน  กรุงเฮก  บรัสเซล  ปารีส  ลอนดอน

DPU



 3
 

 
 
 
ฯลฯ  ซ่ึงเปนการเดินทางเพือ่สรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ  และเผยแพรช่ือเสียงของสยาม
ประเทศใหเปนที่รูจักของนานาอารยประเทศ 

สวนการเดนิทางในประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จ
ประพาสตนไปตามหัวเมืองตาง ๆ หลายเมืองเพื่อเยี่ยมเยือนประชาราษฎรและสํารวจสภาพโดย 
ทั่วไปของประเทศ  ในโอกาสดังกลาว  พระองคไดมีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ ทั้งโบราณสถานและ
ธรรมชาติในหวัเมืองตาง ๆ อีกดวย 

จากการเสด็จประพาสยุโรปและการเสด็จประพาสตน   ไดทรงเขาใจปญหาและชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนของพระองคในทองที่ตางๆ พระองคไดนําความเจริญและวิทยาการ
ความเจริญกาวหนาของนานาอารยประเทศ  ที่ไดเสด็จเยือนมาใชในการพัฒนาประเทศ  ทั้งในดาน
การศึกษา  การคมนาคมขนสง  การติดตอส่ือสาร  และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในทุก ๆ 
ดาน      

นอกจากการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลว  แหลงที่ใหความรูสําคัญอีกอยางก็คือพิพิธภัณฑ 
ในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษนั้น ใหความสําคัญแกพิพิธภัณฑมาก โดยกําหนดใหเปนองคกร
อิสระ ทํางานในรูปของ "สภา" ที่เรียกวา “สภาพิพิธภณัฑ หอสมุด และหอจดหมายเหต”ุ รวมงาน
ดานหองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป และขอมูลสารสนเทศเขาไวดวยกัน ทําใหพิพิธภัณฑ เปน "แหลง
ทรัพยากรทางการศึกษา" และเปนศูนยกลางดานการเรียนรู 

นอกจากจะทําหนาที่เปนศนูยกลางการเรียนรูแลว พิพิธภัณฑยังทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปนเชนนี้ก็เพราะในสังคมอังกฤษหรือสังคมทั่วไปนั้นจะมีกลุม
คนอีกกลุมหนึง่ซ่ึงเปนผูวางงาน มีรายไดต่าํ สุขภาพไมด ี ยากจน ครอบครัวแตกแยก อยูในแหลง
เสื่อมโทรมหรืออยูในสภาวะแวดลอมที่มีอาชญากรรมสูง กลุมคนเหลานี้เปนกลุมที่ถูกกีดกนัจาก
สังคม ดังนั้นสถานที่ที่จะเปนแหลงใหเขาไปไดรับความรูและความบนัเทิงไดนั้น กค็ือ พิพิธภณัฑ 
หองสมุด และหอศิลปนั่นเอง จากการแสดงผลงานทางประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่ถูกจัดวางไวอยางสวยงามนัน้ สามารถทําใหเขาเหลานี้เกิดความคิดสรางสรรค เกิด
จินตนาการ เกิดการเรยีนรู สรางแรงจูงใจและพัฒนาทักษะตางๆ และที่สําคัญก็คือ สรางความ
เชื่อมั่น ลดความรูสึกที่พวกเขาถูกกีดกันทางสังคมลง พิพิธภณัฑทําหนาที่เปนหองเรียน ทีน่ําสู
ประสบการณจริง เปนการเรยีนรูของชีวิต เปนหองเรียนเพื่อชีวิต  
 

ในประเทศอังกฤษพบวา พพิิธภัณฑนั้นกระตุนใหเกดิสิ่งใหมมากมาย ซ่ึงพอสรุปไดคือ 
1. เปนแหลงเรยีนรูสําหรับเด็กและผูใหญทีใ่หความสนใจเปนที่พิเศษใน 
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การศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

2.  กระตุนใหผูใหญที่ไมคุนเคยกับการศกึษาในระบบมโีอกาสไดใชพพิิธภัณฑเปนกาว
แรกนําไปสูการเรียนรู 

3. ผูเรียนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนมีโอกาสเรียนรูเกีย่วกับชุมชนทองถ่ิน สามารถเขา 
รวมในโครงการสําคัญๆของประเทศ 

4. บุคคลและครอบครัวไดมีโอกาสเขารวมกจิกรรมการเรียนรูนอกระบบในสิ่งแวด 
ลอมที่พึงประสงค 

5.  เกิดการประสานงานอยางใกลชิดระหวางชุมชนและพิพิธภัณฑในการพัฒนาการ
บริการใหมๆ ใหแกผูชมซึ่งถือเปนบุคคลสําคัญ 

6. ผูเรียนที่ขาดแรงจูงใจ นกัศึกษา และผูใหญ ไดเขามาเรียนรูในสถานการณที่เปน 
การเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางอิสระ 

7. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชาติกวางขวางขึ้น ไดแนวทางใหมในการพัฒนา
หลักสูตรกลางดานภาษา คณติศาสตร กีฬา และวิชาอ่ืนๆ ที่สําคัญอีกมาก 

สหรัฐอเมริกาในสมัยที่นายบิล คลินตันเปนประธานาธิบดี ไดออกกฎหมายเพื่อ
ยกระดับความเปนเลิศของเดก็ทุกคน (Education Excellence For All Children Act, 1999) กฎหมาย
ฉบับนี้ผานความเห็นชอบของสภาและครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ในทองถ่ินนั้นมอบหมายให
มลรัฐสงเสริมโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวจัดการศกึษาใหกับเด็กและเยาวชนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ในสวนของการจดัแหลงเรียนรู ไดจัดใหมกีารพัฒนาศูนยการเรียนรูของชุมชน (Learning 
Community) เพื่อใหมีสวนชวยการเรียนการสอนในโรงเรียนและที่สําคัญใหชุมชน พอแม เขามามี
สวนรวมในการจัดการและดแูลการจัดกจิกรรมมากยิ่งขึ้นควบคูไปกับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และเพื่อใหเหน็วารัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องนี้สูง 

นอกจากศูนยการเรียนรูชุมชนแลวสถานที่ตาง ๆ ประกอบไปดวย พิพิธภัณฑ  ศูนย
ประวัติศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตร  สวนสัตว  หอศิลปะ  หองสมุด  ก็ลวนถูกจัดใหเปนแหลงเรียนรู  
จะเห็นไดวาชาวอเมริกันทุก  2 ใน 5 คนไปพิพิธภัณฑอยางนอยปละครั้ง และมีแนวโนมที่จะเพิม่ขึน้
เร่ือย ๆ   การศึกษาหาความรูจากสถานที่เหลานี้จึงเปรียบเสมือนแหลงเรียนรูที่มีความสําคัญใน
ทางเลือกของการเรียนรูอยางอิสระ (www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_it.htm) 

สําหรับในเอเชียประเทศญี่ปุนนับเปนประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมปรากฏอยูตามสถานที่
ตาง ๆ มากมายทั้งที่เปนสถานที่และบุคคล  ดังนั้นจึงเปนการงายที่โรงเรียนและสถานที่ที่เปนหวัใจ
ของการเรียนรูจะไดรวมจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกผูเรียน  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการ
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ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษวรรษที่ 21 ใหสัมฤทธิผล  เด็กญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่โชคดีมี
โอกาสศึกษาประวัติศาสตร  สถาปตยกรรม  ศิลปะ ตามสถานที่ตาง ๆ ไมเพียงแตโรงเรียนเทานั้น
ที่เห็นความสําคัญของการสรางความรูใหกับผูเรียน  ภาคเอกชนก็เห็นความสําคัญเชนกัน  จึงไมนา
แปลกใจที่ธนาคาร  หางสรรพสินคาสวนใหญมักจะสรางหอศิลปแสดงผลงานทางศิลปะ  
ประเพณี ใหไดเรียนรู  แหลงเรียนรูของประเทศญี่ปุนมีอยูมาก  อยางในกรุงโตเกียวจะมีสวนญี่ปุน
มากเปนพิเศษ  ในกรุงโตเกียวก็จะไดเห็นนักเรียนญี่ปุนนับรอยคน หลายโรงเรียน เดินตามหัวหนา
ช้ันหรือเพื่อนที่ถือธงบอกความเปนกลุมอยูในพระราชวังฤดูรอนคีตสุระ หรือวัดเรียวอันหยิ  ซ่ึงมี
สวนหินอันเลื่องชื่อ ครูที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรู  และยังสามารถใหความรูกับเด็กใน
เชิงบูรณาการไดหลายวิชา  ทั้งในเรื่อง  ศาสนา  วัฒนธรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตร  
ภาษาศาสตร  และวรรณคดี  เปนตน  ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดการขัดเกลาทางจิตใจ  สรางความรัก
และความเขาใจความเปนมาของชนชาติ  แมจะเปนประเทศที่มีความทันสมัย แตก็ยังคงรักษา
เอกลักษณความเปนญี่ปุนไดอยางมั่นคงและรัฐบาลยังสงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระดับพื้นฐานตองมีการจัดทัศนศึกษาใหกับเด็กนักเรียนไมนอยกวา  1  คร้ังใน  1 ภาค
การศึกษา  เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสติปญญาและการเรียนรู   การจัดการศึกษาที่
ชาญฉลาดนอกจากจะทําใหการศึกษาในระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนการ
เชื่อมโยงการทํางานระหวางชุมชน  โรงเรียน  และผูเกี่ยวของใหจัดการศึกษาไดตามแหลงเรียนรู
ตาง ๆ และสามารถนําความรูนั้นมาพัฒนาตนเองและสังคมตอไป เปนผลใหประเทศญี่ปุน เปน
สังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง (www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_it.htm) 

ประเทศไทยเองก็มีการดําเนินงานเรื่อง "แหลงเรียนรู" มาเปนเวลานานแลว แตเปนไป
ตามธรรมชาติ ใหแกผูสนใจใฝรูใฝเรียนนอกจากไดความรูแลวยังนําไปประยกุตหารายไดและเพิม่
วุฒิใหแกตนเอง การศึกษาหาความรูดวยตนเองนัน้ นับเปนการเปดโลกการศึกษาและเรียนรูใน
สังคมการเรียนรู  ซ่ึงผูเดินทางจะไดเรียนรูจากประสบการณการเดนิทาง   เชน   ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิประเทศ   ภูมิศาสตร    ประวตัิศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
และวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในประเทศที่ไดเดินทางไป  จะเหน็ไดวาการจัดทัศนศึกษาหรือ
การเดินทางไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  เปนกระบวนการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ผูเรยีน
จะไดรับประสบการณโดยตรง  และเปนการกระตุนใหผูเรยีนเกดิการสนใจใฝรู ไดเรียนรูอยางมี
ความหมายและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนวธีิการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียน  เรียนรูจากสิ่งที่เปน
รูปธรรม  โดยผานประสบการณตรงและกิจกรรม ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ตรงกับความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน  และผูเรียนสามารถนําไปประยกุตใชในชวีิตประจําวนัได 
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย   

1.2.1  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 

1.2.2  เพื่อสํารวจแหลงเรียนรู ความคิดเหน็และความพอใจของนักเรยีนที่ไดเดินทางไป 
ยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

1.2.3  เพื่อใหสถานศึกษาจดัการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ไดอยางเหมาะสม  
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”  มีขอบเขตการวิจยัโดยศึกษาเฉพาะการจัด
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของระดับมัธยมศกึษาตอนตน ในปการศึกษา 2548 

 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.4.1 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ประกอบการเรียนได 
อยางเหมาะสม 

1.4.2  โรงเรียนไดรูปแบบการจัดใหการเรยีนรูนอกสถานที่  สําหรับนกัเรียนในระดบั 
มัธยมศึกษาตอนตน 
 
1.5 นิยามศัพทและความหมาย 
 การจัดการศึกษานอกสถานที่  หมายถึง  การดําเนินงานโดยมีการวางแผน การ
เตรียมการ กําหนดวัตถุประสงค  การนํานักเรียนไปศึกษายังแหลงเรยีนรูคนควานอกสถานที่ยัง
แหลงเรียนรูในบริเวณใกลเคียงหรือเปนแหลงเรียนรูที่อยูไกลออกไป สามารถจัดไดทั้งแบบไปเชา
กลับเย็น หรือมีการพักคางแรมดวยก็ได 

แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา  หมายถึง     สถานที่สําหรับการศึกษาหาความรู   
แสวงหาความรู  หรือคนควาความรูไดดวยตัวเอง ไดแก  แหลงโบราณสถาน  วัด พระราชวัง 
พิพิธภัณฑ  หอศิลป โรงละคร ศูนยวัฒนธรรม สวนสัตว  สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตร อุทยานการเกษตร  ศูนยกีฬาและสถานที่นันทนาการ  อนุสาวรีย  แหลงชุมชน  
วัฒนธรรมประเพณี  อุทยานแหงชาติ   ทะเลสาบ    เปนตน 
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โรงเรียนในกรงุเทพมหานคร  หมายถึง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งโรงเรียนของ 
รัฐและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

 ครูผูจัด  หมายถึง  ผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ใน
ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1-3 ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

นักเรียน  หมายถึง  นกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-3 ของสถานศกึษาในกรุงเทพมหานครที่
ไดเดินทางไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การจัดใหการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียน เปนกิจกรรมเสริมการเรียนรูในหองเรียนใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นเนื่องจาก
เปนการศึกษาโดยใชสถานที่จริง  ซ่ึงผูเรียนสามารถสัมผัสและพบเห็นจากความเปนจริงซ่ึงแตกตาง
จากการเรียนจากตําราเพียงอยางเดียว  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

2.1 ความหมายของการเรียนรูและแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 
2.3  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 
2.4  แผนการสงเสริมการทองเที่ยวทัศนศกึษาสําหรับเยาวชน  ระยะ 5 ป 
       (พ.ศ.2540-2544) 
2.5  โครงการทองเที่ยวทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเยาวชน 
2.6  แนวคดิเกีย่วกับการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
2.7   แนวคดิการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
2.8   แนวคดิการเรียนรูแบบเผชิญประสบการณ 
2.9   การดําเนนิงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  
2.10 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ความหมายของการเรียนรูและแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

ความหมายของการเรียนรูนอกสถานที่  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ 
การจัดการเรยีนรูนอกสถานที่ไวดังนี ้
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ( 2 5 4 0 )   ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูนอก
สถานที่ไววา  เปนการศกึษาที่มุงใหผูเรียนไดสัมผัสสภาพที่แทจริงของสิ่งที่ไดศึกษาไปแลวหรือ
กําลังศึกษาอยู วิธีการสอนนีมุ้งใหเปนการสงเสริมความเขาใจในหลักการทฤษฎี  เนื้อหาสาระที่ได 
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เรียนมาในชั้นเรียนกอนไปศกึษานอกสถานที่ การจดัการเรียนรูนอกสถานที่จะเปนการไปดหูรือ 
ศึกษาในสิ่งที่สนใจ 
 วรลักษณ  รัตติกาลชลากร  (อางถึงใน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540)  ไดให
ความหมายของการจัดการเรยีนรูนอกสถานที่ไววา เปนการพาผูเรียนไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่  
เพื่อหาคําตอบที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึน้ในหองเรียนเปนการนําชุมชนและโรงเรียนมาเกี่ยวของกัน  
โดยใชสถานทีท่ี่ผูสอนและผูเรียนสามารถศึกษาและกอใหเกิดความรูและประสบการณจริงไดมาก 
 Good  (อางถึงใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2548)  ไดใหความหมาย
ของการจัดการเรียนรูนอกสถานที่วา  เปนการเดินทางเพือ่ศึกษานอกสถานที่ตามจุดประสงคของ
การศึกษา  โดยไปศึกษาตามสถานที่ตาง ๆ โดยใชการสังเกตและการเรียนรูโดยตรง 
 Decker  and  Decker (อางถึงใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาต,ิ 2548)  
ไดใหความหมายของการจดัการเรียนรูนอกสถานที่วา  การวางแผนพาผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
ณ  ที่ใดทีห่นึ่งนอกหองเรยีน  อาจใชการเดนิเทา  หรือเดนิทางดวยยานพาหนะตาง ๆ  

สุมาลี  สังขศรี (อางถึงใน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540)   ใหความหมายของ
แหลงเรียนรู  หมายถึง  บุคคลหรือกิจกรรมซึ่งใหประสบการณ  อาจจะเปนศาสนสถาน  พิพิธภัณฑ  
สวนสมุนไพร  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประเพณ ี สถานประกอบการ  ศูนยการศึกษาในชุมชน  หองสมุด  
หนายงานราชการ  เปนตน 

บุญเลิศ  มาแสง (อางถึงใน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540)   ใหความหมาย
แหลงเรียนรู  หมายถึง  แหลงความรูหรือแหลงวิทยากร  เปนแหลงรวมกิจกรรมที่กระตุนเตือนให
เกิดความสํานกึและตระหนกัถึงความจําเปนที่ตองศึกษาหาความรูตลอดเวลา  แหลงเรียนรูจะเปน
แบบใดนั้นขึ้นอยูกับสภาพความจะเปนและความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

ศิริวรรณ  ศรีพหล  (อางถึงใน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540)   การศึกษาและ
การดูงานนอกสถานที่  หมายถึง  การนําผูเรียนออกไปคนควาเพื่อการเรียนรูนอกหองเรียน  ซ่ึงอาจ
เปนสถานที่หางไกลหรือสถานที่ใกลเคียงบริเวณโรงเรียน  ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษาในสถานที่จริงโดยการพบเหน็หรือสัมผัสดวยตนเอง   

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (อางถึงใน กรมศิลปากร, 2535)  ไดใหความหมายของ
แหลงเรียนรูอยางไมเปนทางการวา  เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวถีิชีวิต เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณ  จากการทํางาน  จากสื่อ  จากแหลงความรูตางๆ ทีส่ามารถเรียนรูตามอัธยาศัยได
ตลอดเวลา แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

 
 

DPU



 

 

10
 

 

สุมน  อมรวิวฒัน  (อางถึงใน  นิคม  จารมุณ,ี 2536) จัดกลุมแหลงเรียนรูได  4  ประเภท  
ดังนี ้

1. แหลงเรียนรูในชุมชน  ที่รัฐและประชาชนจัดขึ้น  เชน  อุทยานการศกึษาในวดั 
ใน ชุมชนอุทยานแหงชาติ  ศนูยวฒันธรรม  ศูนยศิลปาชีพ  ศูนยเยาวชน  เปนตน 
2. แหลงเรียนรูที่มีอยูแลวในวิถีชีวิตและการทาํมาหากิน  เชน  โบสถ  วิหาร    ตลาด  
แปลงเกษตร   เปนตน 
3. ประเพณแีละพิธีกรรม  เชน  ประเพณใีนทองถ่ิน  พิธีกรรมตาง ๆ ที่สืบทอดกันมา 
ของแตละชุมชน 
4. แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ  เชน  ปาไม  ลําธาร  แมน้ํา  คลอง  บึง 
สุมาลี  สังขศรี  (อางถึงใน  นคิม  จารุมณ,ี 2536)   แบงแหลงเรียนรูเปน  7  ประเภท  
ดังนี ้
1. แหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ภูเขา  ปาไม เปนตน 
2. แหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นตามวิถีการดําเนินชวีติ  และการประกอบอาชีพในชุมชน 
3. แหลงเรียนรูที่เปนประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. แหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  การเกษตร  การแกะสลักงานไม  เปนตน 
5. แหลงเรียนรูที่เปนหนวยงาน  องคกรของรัฐและเอกชน   
6. แหลงเรียนรูประเภทสื่อตาง ๆ  
7. แหลงเรียนรูที่รัฐและชุมชนสรางขึ้นเพื่อการศึกษาโดยตรง  เชน  หองสมุดประจํา 
ชุมชน ศูนยการเรียนรูชุมชน  แปลงสาธิตทางการเกษตร เปนตน 
 

2.2 พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่2)  พ.ศ.2545  หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา  ดังนี ้
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนตองมีความสามารถเรียนรู 

และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา 
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตรา  23  การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคญัทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง  ตอไปนี ้
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(1) ความรูเกี่ยวกบัตนเอง   และความสัมพันธของตนเองกับสังคม   ไดแก   
ครอบครัว ชุมชนชาติ และสังคมโลก  รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความ 
เปนมาของสังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทัง้ความรูและความเขาใจ 
และประสบการณเร่ืองการจดัการการบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
(3) ความรูเกี่ยวกบัศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และ 
การประยกุตใชภูมิปญญา 
(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยาง 
ถูกตอง 
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชวีติอยางมีความสุข  
มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
(2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด   การจัดการ   การเผชิญสถานการณ   และการประยกุต 
ความรู  มาใชปองกันและแกไขปญหา 

 (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนรูไดจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน   
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง   
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
 รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม   และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  
และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอน  และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ   
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับ 
บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตาม 
ศักยภาพ 
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มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบการเรียนรูจากแหลงเรียนรูเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542  และแกไขเพิ ่มเติม  (ฉบับที ่ 2) 
เพราะเปนกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได  
คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  รักการอาน  การเขียน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการฝกทักษะ  ฝกกระบวนการ
คิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถจดจําองค
ความรูนั้นไดตลอดไป   
จะเห็นไดวาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  คือ การจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามปกติแลว  การจัดการศึกษานอกหองเรียนนับเปนกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดรับจาก
ประสบการณโดยตรงและเปนการกระตุนความสนใจใฝรู   ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู  และเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของจินตนาการและเปนผลดีในการสรางความ
จดจําที่ดีอีกวิธีหนึ่ง  
 
2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.  2544 
 กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคขึ้นมาใชเอง  สถานศึกษา
ตองมีการประสานสัมพันธและรวมมือกับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนใหพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง  และนอกจากนั้นหนวยงานองคกรตนสังกัดตองสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 สําหรับความสําคัญของแหลงเรียนรูสามารถสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี ้

1. เปนแหลงรวบรวมองคความรูอันหลากหลาย  พรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศึกษา
คนควาดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล  และเปนการสงเสริมการ 
เรียนรูตลอดชวีิต 

2.  เปนแหลงเชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน  ทําใหคน
ในชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาแกบุตรหลานของตน 
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3. เปนแหลงเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูอยางมีความสุข  เกิดความสนุกสนาน  
และมีความสนใจที่จะเรยีนรู  ไมเกิดความเบื่อหนาย 

4.  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการไดคดิเอง  ปฏิบัติเอง  และสามารถสรางความรูได 
ดวยตนเอง  ขณะเดียวกนัสามารถเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5. ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูคุณคาของแหลงเรียนรูและรักทองถ่ินของตน 
 
2.4  แผนการสงเสริมการทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชน  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2540-2544) 
 เมื่อรัฐบาลเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  (พ.ศ.2540-2544)  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไดมีการปรับแผนสงเสริมการทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับ  
เยาวชนขึ้นใหม  เพื่อใหสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยเชื่อวา  แผนการสงเสริม
การทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชน  ระยะ 5  ป  (พ.ศ.2540-2544) (การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2540)  จะสงเสริมใหเยาวชนเปนนักทองเที่ยวที่ดี   มีความหวงแหนและชวยทํานุบํารุงมรดก
ทางการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมตลอดจนมีความโอบออมอารีใหการตอนรับนักทองเที่ยวดวย
น้ําใจไมตรีอันดีสืบไป    รวมทั้งนโยบายในการมุงสรางความนิยมใหเยาวชน เดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ    เพื ่อเพิ่มดุลการทองเที่ยวใหมีมากขึ้น    จากแนวคิดประกอบการจัดทําแผน
สงเสริมการทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชนดังกลาวขางตน   การทองเที่ยวแหงประเทศไทยได
กําหนดเปน  นโยบาย   วัตถุประสงค สงเสริมการทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับเยาวชนไวดังตอไปนี้ 

นโยบาย 
1. สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวทัศนศึกษาอยางถูกวิธีใหกับเยาวชนทัว่ประเทศและ  

เยาวชนระหวางประเทศ 
2. สรางความรู  ความเขาใจในหมูสถาบันการศึกษา  หนวยงานที่เกีย่วของกับเยาวชน

และสถาบันครอบครัว  เพื่อใหใชกิจกรรมทัศนศึกษาเปนสื่อในการพฒันาเยาวชนใหมีความ
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  คุณธรรม  และจริยธรรม 

3. ระดมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมการทองเที่ยวทัศน
ศึกษาสําหรับเยาวชน 

4.  สรางคานิยมใหเยาวชนเดนิทางทองเที่ยวในประเทศใหมากขึ้น 
5. เสริมสรางเยาวชนใหเห็นคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยว ตลอดจนมีความสามารถ

ในการบํารุงรักษาจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 
6.  เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต 
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7.   เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศโดยใชการทองเที่ยวเปนสือ่ 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทองเที่ยวทัศนศึกษา 
2.  เพื่อสรางประสบการณใหสามารถนําไปใชพัฒนาตนเอง   ครอบครัว   

ชุมชนและประเทศชาต ิ
3.   เพื่อสรางจิตสํานึกใหรักถ่ินฐานและความภูมใิจในความเปนไทย 
4.   เพื่อสงเสริมและกระตุนใหหนวยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน

สถาบันการศึกษาใหจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่และใชกิจกรรมการทองเที่ยวทัศนศึกษาเปน
ส่ือในการพัฒนาเยาวชน 

5. เพื่อสงเสริมใหมีการจดักจิกรรมทองเทีย่วทัศนศึกษาแกเยาวชน เพื่อการเรียนรูและ
การมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 

6.  เพื่อสรางความเขาใจอนัดรีะหวางประเทศในระดับเยาวชนดวยกัน  โดยเฉพาะเรือ่ง
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 ฉะนั้นแหลงเรียนรูที่ดีตองเปนองคกรเปด  สามารถสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสามารถสนองตอบการเรียนรูที่เปนกระบวนการการเรียนรู
โดยการปฏิบัติจริงทั้งการเรียนรูของคนในชุมชนที่มีแหลงเรียนรูของตนอยูแลว และการเรียนรูของ
คนอื่น ทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย การทํางานของแหลงเรียนรูใหประสบความสําเร็จ
ตองมีการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  ความรวมมือกันของหนวยงานตาง ๆ 
เหลานี้จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  สามารถระดมทรัพยากรจากทุกหนวยงานของ
สังคมใหเขามาชวยกันจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นในแหลงเรียนรูไดอยางแทจริง 
 
2.5  โครงการทองเที่ยวทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเยาวชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางพื้นฐานและปจจัยเรงใหเกิดการ
ปฏิรูปทั้งภาคการเมืองและภาคสังคมที่สําคัญหลายดาน  ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) มีเปาหมายหลกัเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวให
สามารถพึ่งตนเองไดอยางรูเทาทันโลกดวยการพัฒนาคณุภาพคน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเปน
ทรัพยากรมนษุยที่มีความสําคัญและเปนอนาคตของสังคม  จะตองไดรับการพัฒนาอยางเตม็
ศักยภาพและสอดคลองกับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  การสงเสริมการสรางคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสํานึกของเยาวชนดานการอนุรักษ สงเสริมใหทุกภาคสวน
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เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม โดยการจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงคโครงการทองเที่ยวทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเยาวชน 
1.  เพื่อกระตุนใหเกดิการตื่นตัวในการพัฒนาฟนฟูเศรษฐกิจของแหลงทองเที่ยวภายใน 

ประเทศ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดทัศนศึกษา  โดยสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษา  จัดทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งในและนอกเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยูใหแก
นักเรียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูนอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบ 

2. เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส ไดมีโอกาสเรียนรูตามรอยพระยุคล 
บาทและเปนผูที่มีทัศนคติกวางไกลตอชีวิตและสังคม มีความรัก ความผูกพันและภาคภูมใิจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแหลงภูมิปญญาไทยอันเปนมรดกอันลํ้าคาของสังคม 

3. ใชการทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเปนปจจยักระตุนใหเกิดการสรางงานสรางรายได 
ในแหลงทองเที่ยว และกจิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทัศนศกึษา 

4. สรางความรู ความเขาในในหมูสถาบันการศึกษา  ครอบครัว  และหนวยงานที่เกี่ยว 
ของ เพื่อใชการทองเที่ยวทศันศึกษาเปนสวนในการพฒันาเยาวชนใหไดรับประสบการณการเรยีนรู
จากแหลงเรียนรูจริง 

 กลุมเปาหมาย  
1. กลุมผูประกอบธุรกิจรายยอยที่ประกอบกจิการเกีย่วเนื่องกับการจัดทัศนศึกษา เชน  

ผูใหบริการรถโดยสาร รานคาปลีกในบริเวณแหลงทองเที่ยว โรงแรมที่พักของมหาวิทยาลัยราชภฏั  
ศูนยฝกอบรมของการทองเที่ยว รวมถึงผูประกอบการรานอาหารรายยอย 

2. นักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และเยาวชนผูดอยโอกาสทั้งจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

วิธีการดําเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
1.    กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบดวย การทอง 

เที่ยวแหงประเทศไทย  และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
2.   จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการใหผูที่รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของเพื่อ 

สรางความเขาใจและตรียมความพรอมในการรองรับการจัดทัศนศึกษา 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่ออบรมใหความ 

รูและแนะแนวทางในการใหบริการ    และอํานวยความสะดวกแกเยาวชนที่เดนิทางมาทัศนศึกษา 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนนุใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทัศนศึกษา 
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5. ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ อาทิ แหลงที่จะนําเยาวชนเขาทัศนศึกษา 
ที่พักโรงแรม ศูนยฝกอบรมตาง ๆ และผูใหการสนับสนนุโครงการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ขั้นดําเนนิการ 
1.    การทองเที่ยวแหงประเทศไทยกําหนดแผนการดําเนินงานและประสานงานกับ 

หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 
2. กําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายทั้งระยะเวลาและ 

กิจกรรมโดยตัง้วัตถุประสงค  เปาหมาย กระบวนการเรยีนรู การวดัและประเมินผล การเรียนรูและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการทัศนศึกษา 

3.   เดินทางทศันศึกษาตามวนั เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
ขั้นประเมินผล 
1. เยาวชนเขยีนบนัทึกการเดินทาง  เรียงความ  บทความ  สารคดี บทรอยกรอง  ถายภาพ  

วาดภาพระบายสี  และแสดงออกโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สะทอนถึงความรู  ความเขาใจ  หรือ
ซาบซึ้ง  ประทับใจในประสบการณตรงที่ไดจากการเดนิทางทองเที่ยวทัศนศึกษา 

2. หนวยงานตนสังกัดสรุปผลการดําเนินงาน  และจดัทํารายงานเสนอกระทรวง 
ศึกษาธิการ และการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

3. จัดนิทรรศการทางวิชาการ  โดยใหเยาวชนที่ไดเดินทางไปทองเที่ยวทัศนศึกษาเขา 
รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการทองเที่ยวทัศนศึกษา 
 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาและดูงานนอกสถานที่  

 การศึกษานอกสถานที่เปนการจัดกิจกรรมและประสบการณทางการศึกษาทั้งหลาย 
ทั้งปวงที่จัดขึ้นภายนอกโรงเรียนโดยมีเปาหมายสงเสริมความรูและประสบการณของผูเรียน  
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) 

2.6.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
1.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่เปนวิธีการหนึ่งของการศึกษา ซ่ึงหมายถึงการศึกษาที่อยู 

ภายนอกหองเรียนทั้งหมด เพื่อทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด 
2. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่ไมไดจัดเพื่อทดแทนตําราเรียน การศึกษาและดู 

งานนอกสถานที่มุงใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง  หากยิ่งเรียนรูผานประสบการณตรง
มากเทาใดก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูในอัตราสวนมากขึ้นเทานั้นดวย  

3. การศึกษานอกสถานที่เปนกระบวนการสรางความสัมพันธและประสบการณรวม 
กันระหวางผูสอนกับผูเรียน 

DPU



 

 

17
 

 

4. การศึกษาไมสามารถแยกออกจากชีวิตได  การศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องของชีวิต 
5. การศึกษาและการดูงานนอกสถานที่ เปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายทางการ 

ศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาในชั้นเรียน 
ประโยชนของการศึกษาและการดูงานนอกสถานที่ 
  การศึกษาและดูงานนอกสถานที่นับเปนสื่อการสอนอยางหนึ่งของสือ่ประเภทเทคนิค 

และวิธีการ เปนสื่อตามลักษณะประสบการณการเรียนรูจากรูปธรรมสูนามธรรมซึ่งมีประโยชนดังนี้ 
1.  การศึกษาดงูานนอกสถานที่เปนการจดัประสบการณเรียนการสอนในลักษณะที่เปน 

จริง  เนนการใหประสบการณตรงแกผูเรยีน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมคีวามรู  ทักษะ  ทัศนคติใหม 
และมีสวนรวมเปนสวนหนึง่ของเหตุการณที่ไดพบ 

2.   ทําใหสาระบทเรียนมีความหมาย  เพราะการไปศึกษาและดูงานนอกสถานที่เทากบั 
การใหประสบการณที่มีชีวติกับผูเรียน 

3. การใหผูเรียนไดไปชมสิ่งที่เปนจริง  จะทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ 
ที่ไดรับในชัน้เรียนและประสบการณที่เกดิขึ้นจริงในชวีติประจําวนัได 

4. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่เปนการเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดความคิด 
และเปนหนทางนําไปสูการคนควาเพิ่มเตมิ 

5. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่เปนการจดัประสบการณจะสงเสริมใหการบรรยาย 
และอภิปราย  หรือการใชวิธีการสอนอื่น ๆ มีความหมายและมีคุณคายิ่งขึ้น 

6. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่เปนวิธีเปดโอกาส ใหผูเรียนไดพัฒนาความรับผิด 
ชอบ  วินัย  และสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางกัน 

7.   การศึกษาและดูงานนอกสถานที่   ชวยสรางลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน  เชน  
ความเปนผูนํา  ความคิดริเร่ิม  ความอดทน  ความมีน้ําใจ  และการรวมมอืกับผูอ่ืน 

8. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่ชวยเพิ่มพนูทักษะการสงัเกต การฟงและการพูด 
รวมทั้งการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

9. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่  ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีความเขาใจหรือใกล 
ชิดกันมากยิ่งขึน้ 

10.  การศึกษาและดูงานนอกสถานที่   สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่พึงประสงคได  เชน 
สามารถปลูกฝงใหผูเรียนรูจกัหวงแหน  และมีทัศนคติทีด่ีตอการรักษาสภาพแวดลอม 
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2.7  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
  การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยหลักการแลวแนวคิดนี้มาจาก
แนวคดิทางการศึกษาของจอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey)  ซ่ึงเปนตนคิดในเรื่องของ  “การเรียนรูโดย
การกระทํา”  หรือ  “Learning  by  doing”  อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับทั่วโลก
มานานแลวการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้  นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทในการเรียนของผูเรียนจากการเปนผูรับมาเปนผูเรียน  และเปลี่ยนบทบาทจาก
ครูผูสอนหรือผูถายทอดความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน  ดังนั้นผูเรียนจึง
กลายเปนศนูยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาทในการเรยีนรูสวนใหญจะอยูที่ผูเรียนเปน
สําคัญ  (ทิศนา  แขมมณ,ี 2542)  แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคดิของโรเจอรส  (Rogers)  ที่มีความ
เชื่อวามนษุยนัน้มีศักยภาพในดานด ี ตองการมีเอกลักษณของตนมีแรงขับหรือพลังผลักดันใหเรียนรู
และแสวงหาประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเองมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการ
เรียนรูของตนเอง และความสําเร็จของการเรียนรูขึ้นอยูกบัความเต็มใจของผูเรียนในการเรียนรู  โดย
มีลักษณะสําคัญคือ 

1. การมีสวนเกีย่วของดวยเปนสวนตัว 
2. การริเร่ิมดวยตวัเอง 
3. การประเมินตนเองโดยผูเรียน 
4. ความหมายของการเรียนรูคือสาระสําคัญของการเรียน 
5. การขยายความรูไปสูส่ิงอ่ืนได 
โรเจอรส  กลาววา  ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองครูเปนเพียงผูจัด 

ประสบการณตาง ๆ หรือเปนผูสงเสริมการเรียนรู 
ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
แบรนเดสและจินนิส  (อางถึงใน  สมคิด  อิสระวัฒน, 2538)  ไดใหความหมายของการ 

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student–centered  learning)  วา  หมายถึง  การที่ผูเรียน
เปนผูรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองตั้งแตการวางแผน  (Planing)  การจัดระบบระเบียบ  
(Organizing)  การลงมือปฏิบัติ (Implementation)  และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  
(Evaluation)  ซ่ึงองคประกอบทั้ง  4  ประการนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเรียนรู
ของบุคคล 
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วัลลภา  เทพหัสดิน ณ  อยุธยา  (2543)  ไดใหความหมายของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  (student-centered learning)  วาเปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนเชิงรุก  (active  
learning)  คือ  การหาความรูดวยตนเองจากเอกสาร  เพื่อน  แหลงความรู  อาจารย  และสิ่งแวดลอม  
โดยผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธรวมกัน  มีกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล  มีหลัก
วิชาการรองรับ  สรางองคความรูและประมวลความรูไดโดยมีผูสอนเปนผูแนะนํา  ช้ีแนะ  ให
แหลงขอมูลรวมกันกําหนดการเรียน  การประเมินผลการศึกษา 
 ดังนั้น  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือ  การจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่ใหผูเรียนมีอิสระในการใชสติปญญาของตนเอง   ใหผูเรียนมีความเกี ่ยวของใน
กระบวนการเรียนการสอนเปนสวนตัว  ทั้งในลักษณะของเปนผูริเริ่มการเรียนดวยตัวเอง  ตลอด
จนถึงการประเมินผลการเรียนดวยตัวเอง  การมีปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนและผู สอนใน
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ทาทายสติปญญาของผูเรียน  ผูเรียนและผูสอนมีความเขาใจและ
จริงใจตอกัน  กระบวนการที่เกิดรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน  โดยผูสอนมีบทบาทในการ
สงเสริมใหขอมูลยอนกลับและชี้แนะการเรียนรูของผูเรียน  ในลักษณะของการจัดประสบการณที่
ทําใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  

หลักในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางดังกลาว  พระ 

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  บัญญัติไวในมาตรา  22  วา  “การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  
เพื่อใหเปนไปตามบทพระราชบัญญัติดังกลาว  หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการปฏิรูป
การเรียนการสอนโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  และตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน  มีนิสัยรักการเรียนรูและเกิดการใฝรูใฝเรียนตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2542) 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของสถานศึกษาจึงตอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยการจัดสภาพและบรรยากาศใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง กําหนดจุดมุงหมาย กําหนดวิธีการสรางองคความรูและมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมที่มีลักษณะแตกตางจากการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบเดิม 
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ลักษณะสําคัญของการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
หลักพื้นฐานของแนวคดิ  “ผูเรียนเปนศนูยกลาง”  จะตองประกอบไปดวยโครงสรางที่ 

สําคัญ  ที่แสดงวาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (ศิรินันท  บุญศิริ, 
 2542)  ซ่ึงประกอบดวย 

1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรยีนรูของตน  ตั้งแตการเรียนรูดวยตนเอง   
การศึกษาคนควา  รับผิดชอบการเรียน  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 

2.  เนื้อหาวิชายังคงมีความสําคัญและความหมายตอการเรียนรู  ดังนั้นปจจัยสําคัญที่ 
จะนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตองประกอบดวยเนือ้หาวิชา  และความตองการของผูเรียน 

3. การเรียนรูจะประสบความสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  ไดมีสวนรวม 
ในการเรยีนรู  ไดทํางานรวมกัน  ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหม ๆ และบรรลุผลสําเร็จของงาน
ที่พวกเขาริเร่ิมดวยตนเอง 

4. สัมพันธภาพทีด่ีระหวางผูเรียน  จะชวยสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาความ 
เปนผูใหญ  การปรับปรุงการทํางาน  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกใน
กลุม 

5. ครูคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู  ครูจึงตองมีความสามารถคนพบ 
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน  ส่ิงสําคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะชวยเหลือโดยไมมี
เงื่อนไข 

6. ผูเรียนมีโอกาสเห็นตัวเองในแงมุมที่ตางจากเดิม  ซ่ึงทําใหผูเรียนมีความมั่นใจใน 
ตัวเอง  และควบคุมตวัเองไดมากขึ้น  มีวุฒภิาวะสงูขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมและมีสวนรวมในเหตกุารณตาง ๆ มากขึ้น 

7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ การเรียนรูของผูเรียนในหลาย ๆ ดานไป 
พรอมกัน ทั้งคณุลักษณะดานความรู ความคดิ การปฏิบัติ และดานอารมณความรูสึก 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ีสนับสนนุการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ในการเรยีนการสอนแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดมแีนวคดิทฤษฎกีารเรียนรูหลาย
ทฤษฎีที่สอดคลอง  สงเสริม  และสนับสนุนแนวคิดนีซ่ึ้งสามารถนําหลักสําคัญของแตละแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูที่ตางกัน (ดําริ  บุญชู,  2548)  มาสรุปไดดังนี ้
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1.  ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคสรางความรู  (Constructivist  Theory) 
การเรียนรูแบบสรางสรรคสรางความรูนี้   เปนไปตามปรัชญาสรางสรรคความรู  ซ่ึงสอด 

คลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสําคัญที่สุดโดยเชื่อวาความรูไมไดมาจากการคนพบ
ภายนอกหรือส่ิงแวดลอม  แตเปนความรูที่มนุษยสรางขึ้นภายในจิตใจ  จากการทําความเขาใจ  หรือ
การใหความหมายกับเหตุการณ  ประสบการณ  โดยอาศัยความรูเดิม  ความเชื่อในการแปล
ความหมายเพื่อทําความเขาใจตอสถานการณ  เนนที่ผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการทําความเขาใจ 

การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีเรียนรูแบบสรางสรรคสรางความรู  เนนใหผูเรียน 
เปนศูนยกลาง โดยกระตุนใหมีการแสวงหาความรูดวยตัวเองและประมวลความรูเดิมเขากับความรู
ใหม  ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกชวยช้ีแนะแนวทาง และตรวจสอบความเขาใจใหผูเรียนได
เรียนรูตามโครงสรางเทานั้น 

2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมนุษยนิยม  (Humanist  Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบมนุษยนิยมนี้    สอดคลองกับแนวคิดการจดัการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับความอิสระและความเปนตัวตนของมนุษยโดย
สรุปวามนุษยทุกคนเกดิมาพรอมความดี ความมีอิสระเปนตัวตนของตวัเอง สามารถเลือกทางเลือก
ของตัวเอง มีศกัยภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางไมมีขีดจํากัด  การมีมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเองเปนสวนสําคญัในการเติบโต  และสามารถพัฒนาไปไดถึงขั้นสูงสุด 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบมนุษยนิยม  จึงเนนใหความสําคัญ 
ตอการเรียนรูรายบุคคล  เนนการใหความเปนอิสระและการเรียนรูตามความตองการที่แทจริงของ
ผูเรียน  และเชื่อวาจะทําใหการเรียนไดผลสูงสุด    ทฤษฎีนี้เชื่อวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ  และมี
แนวโนมที่จะขวนขวายเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีแรงจูงใจภายในชวยสรางสถานการณ  และ
ส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามที่ตนตองการ  และมนุษยสามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองได  
การเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยผูเรียนสามารถเลือกกระทําในสิ่งที่
พอใจไดประเมินตนเองและรับผลการกระทํานั้น ๆ โดยมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ตองการเรียน  มี
การนําประสบการณความรูและทักษะคานิยมของตนเขาสูการเรียนรู  และพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ  
ครูเปนเพียงผูคอยช้ีแนะ และซอมเสริมในสิ่งที่ขาด 

3. ทฤษฎีการเรียนรูแบบการประมวลสารสนเทศ  (Information  Processing Theory)  
ทฤษฎีการเรียนรูแบบประมวลสารสนเทศนี้  เปนแนวคดิของกลุมความรูความเขาใจที่ 

เชื่อในเรื่องความเขาใจของมนุษยวาทําใหเกิดการเรยีนรูอยางแทจริงที่เรียกวาความเขาใจของมนุษย
ที่สามารถทําใหมนุษยเกดิการหยั่งเหน็ “Insight” ขึ้นมาได  ซ่ึงแสดงวาบุคคลนัน้สามารถยึดกมุ
ความคิดหลักและเขาใจความคิดรวบยอดของสิ่งนั้น ๆ ไดอยางชดัเจน  โอกาสลืมนอยกวาการ
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เรียนรูแบบทองจํา  เพราะการหยั่งเห็นอยูบนฐานของการวิเคราะหสังเคราะห   การสรางและการ
ทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบประมวลสารสนเทศนี้ตองคํานึงถึงวาผู 
เรียนมีความสามารถในการรับขอมูล และการแสดงออกแตกตางกัน การเนนเนื้อหาวิชามาก ๆ ไม
สามารถทําใหผูเรียนจําไดมากขึ้น  ความจาํจะเกดิขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนเกิดการเรยีนรูแลว  จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ครูตองใหผูเรียนเกดิการเรียนรูโดยความเขาใจดวยตนเอง แลวสังเกตความเปลี่ยนแปลง
และความบกพรองของผูเรียน  วาตองมีการปรับปรุงดานใดบาง 

4.  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม  (Social  Learning Theory) 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา   เปนแนวคิดการเรียนรูของกลุม

ความรูความเขาใจ  ที่เชื่อในเรื่องความรูความเขาใจของมนุษยวาทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  
โดยเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากปฏิสัมพันธที่สงผลซึ่งกันและกัน  ของ  3  องคประกอบ  คือ  
พฤติกรรม  สติปญญา  และสิ่งแวดลอม 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทฤษฎีนี้ใหความสําคัญวาผูเรียนมี 
ความสามารถในตนเอง  ทั้งความสามารถในการสรางความหมาย  ความสามารถในการวางแผน  
การสรางแรงจูงใจในตนเอง  ความสามารถในการสังเกตแบบอยาง  และความสามารถในการเรียนรู
ไดดวยตนเอง  โดยครูเปนผูจัดทําสิ่งแวดลอมและประสบการณที่เหมาะสมของผูเรียนแตละคนให
เกิดความสมดุลกันระหวางพฤติกรรมที่ตองการ  สติปญญา  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
 
2.8  แนวคิดการเรียนรูแบบเผชิญประสบการณ 
 จากหลักที่วา  ไมมีวิธีการเรียนรูแบบใดที่ดีที่สุด  การเรียนรูที่ผานมาผูเรียนมีการเรียนรู
แบบทองจําหนังสือ  หรือเรียนรูเฉพาะในหองเรียน  โดยยึดครูเปนศูนยกลางในวิธีการสอนที่ไม
หลากหลาย  ไมสามารถทําใหผูเรียนเผชิญสถานการณและแกไขกับความซับซอนและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว  จึงเกิดสภาวะวิกฤตในสังคมมากมายตามมา (วินิจ  วีรยางกูล,  
2532) 
 การที่ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณจริง  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งใหม  
เรียนรูจากประสบการณจริง  โดยผูเรียนเอง  แนวคิดการเรียนแบบเผชิญประสบการณจึงนาจะเปน
แนวทางที่สนองตอบการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การพัฒนาคุณภาพของคนไทย
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  ทุกฝายจําเปนตองสงเสริมใหเกิดการจัดกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิต ผูเรียนจึงจะไดมีโอกาสไดคิดทบทวน  พิสูจน  แลวนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  การเรียนรู
แบบเผชิญประสบการณจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
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 ดานผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการเรียนรู  การวางแผนการเรยีนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดและการประเมินผลผูเรียนที่ไดเรียนรูตามความถนัด  ตามความ
สนใจ  ไดลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรูอยางมีความสุข  สามารถบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม 
 ดานครูผูสอน   ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก    สงเสริม   
สนับสนุน  ใหความชวยเหลือในกระบวนการเรียนรู  การจัดระบบสารสนเทศใหกับผูเรียน  การ
เตรียมเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอดคลองกับผูเรียน 
 ดานผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของ
สถานศึกษา ที่สําคัญควรปรับวิสัยทัศนและระเบียบประเพณี  วัฒนธรรมการบริหารแบบมีสวนรวม  
โดยเนนคุณภาพของงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผูเรียน 
 ดานบิดามารดา / ผูปกครอง  บิดามารดาหรือผูปกครองมีบทบาทสําคัญที่จะมีสวนใน
การขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ  โดยรวมกับครูและสถานศึกษา  ในการจดักิจกรรมสงเสริม
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ใหคําปรึกษาและสนบัสนุนกิจกรรมของผูเรียนทั้งในสถานศึกษา
และที่บาน 
 ดานชุมชน  ชุมชนคือแหลงเรียนรูที่ผูเรียนตองเผชิญประสบการณ  เพื่อใหไดเรียนรู
ตามสภาพจริงอันเปนประโยชนในการอยูรวมกันอยางเปนสุขการมีสวนรวมของชุมชนใน
กระบวนการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรู  แหลงภมูิปญญาและเปนสังคมของการเรียนรูไดอยาง
แทจริง 

ประโยชนจากการเรียนแบบเผชิญประสบการณ 
1. ผูเรียน  ไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรู  มีความสุขในการเรียนรู  และรักที่จะเรยีนรู  ได 

รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของ
ตนเอง 

2.  ครูผูสอน มีความรูความเขาใจ และประสบการณในการจัดกระบวนการเรียนการ 
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนสวนชวยใหผูเรียนมีความสุข  ครูผูสอนไดพัฒนาสูความเปนครู
มืออาชีพ 

3. บิดามารดา / ผูปกครอง  ไดรูและเขาใจความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถ  และ 
ศักยภาพในการศึกษาของบุตรอยางแทจริง  มีความเขาในในบทบาทของตนเอง  ในการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูของบุตร  ตลอดจนมีความสุขที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของบุตร 

4. ผูบริหารโรงเรียน  ไดพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดกับผู 
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เรียนภายใตกระบวนการบริหารที่มีนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชนมีสวนรวม 
 
2.9 การดําเนินงานและการจดัตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชวิีต  
ตัวอยางการดาํเนินงานของแหลงการเรียนรูในประเทศไทย 

แหลงการเรียนรูที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีการดําเนินงาน
และวิธีการจัดตั้งที่หลากหลาย ดังตวัอยางการทํางานของแตละแหลงเรียนรู ดังนี้ (วีรเทพ  ปทุม
เจริญวัฒนา, 2544)   

2.9.1 แหลงการเรียนรูภาครฐั 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครในปจจุบันตั้งอยูบริเวณสนามหลวงใกลกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและโรงละครแหงชาติ เปนพิพธิภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของประเทศ
ไทย ถือกําเนิดมาจากพิพิธภัณฑสถานสวนพระองคในพระบรมมหาราชวัง คร้ังรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดพระราชทานพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหนาใหเปน
พิพิธภัณฑสถาน สมัยนั้นยังเรียกกันวา "มิวเซียมหลวง" (Royal Museum) จวบจนรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 7) ทรงใหมีการพัฒนาการจัดแสดงอยางสากล และ
เปดใหเปนพพิธิภัณฑสถานสําหรับพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2469 และ ใน พ.ศ. 2476 จึงมาเปนพิพธิ
ภัณฑถานแหงชาติ พระนคร อยูในความดูแลของกรมศิลปากร ปจจุบันจดัเปนพิพิธภัณฑสถาน
ประเภทประวตัิศาสตร ศิลปะ และโบราณคดี แบงการจัดแสดงออก ไดเปน 3 สวนคือ 
ประวัติศาสตรชาติไทย โบราณคดี ประวตัิศาสตรศิลปะและงานประณีตศิลป ส่ิงสําคัญอาทิ พระ
พุทธสิหิงค พระพุทธรูปคูบานคูเมือง ศิลาจารึกหลักที่ 1 ราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ ฯลฯ โดยรวมแลวมีโบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงอยูถึง 12,000 รายการ และ
นอกจากนั้นยงัมีความงดงามของพระที่นัง่ของพระราชวังบวรสถานมงคลหลายหลัง เปนตัวอยาง
สถาปตยกรรมสมัยเร่ิมกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรใหไดศึกษาอีกดวย 

ในรอบปที่ผานมาพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร ไดจัดกจิกรรมที่สงเสริมใหพพิิธ 
ภัณฑสถานเปนแหลงเรยีนรูเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากกจิกรรมการบรรยายนําชมในวันสาํคัญๆ การจัด
นิทรรศการพิเศษหรือนิทรรศการชั่วคราว ซ่ึงจัดขึ้นปละ 2 - 3 คร้ัง การผลิตเอกสารประกอบการเขา
ชมและใหการบริการแลวยังมีกิจกรรมที่ทาํตอเนื่องมาเปนระยะ ๆ อาทิ 

-    การจัดอบรม "ครู โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา" สายสังคมศึกษาดานประวตัิ  
ศาสตร ศิลปะและโบราณคดี เพื่อใหเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากพิพิธภัณฑสถาน  
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-    การจัดบรรยายตามโครงการ "เผยแพรความรูสูประชาชน" เปนการเชิญภัณฑารักษ  

ผู เชี่ยวชาญและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิบรรยายใหความรู เ ร่ืองราวโบราณวัตถุ โบราณสถาน 
ประวัติศาสตร และเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจแกผูเขาชม และนําชมนิทรรศการเฉพาะเรื่องนั้นๆ ทั้งใน
และนอกสถานที่เดือนละครั้ง กิจกรรมนี้ไดรับความสนใจมีผูสมัครเปนสมาชิกประจําเปนจํานวน
มาก  

-    การอบรม “ยุวชนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ” โดยนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษากลุมละ 
ประมาณ 40 คน เขารับการอบรมใหความรูในระดับเขม สามารถอธิบาย นําชมใหกับประชาชน 
นักเรียน ที่ขอเขาชมเปนหมูคณะได  

-    รวมกจิกรรมกับกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ "พานองเที่ยวชมสมบัติไทย" และ 
โครงการ "เลานิทานในพิพิธภัณฑ" โดยนํานักเรียนและเยาวชนดอยโอกาสเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
ในฐานะเปนแหลงเรียนรู  

-    การจัดนิทรรศการระดับชาติโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลตาง 
ประเทศ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร อาจเปนเพียงตัวอยางหนึ่งในจํานวน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ สังกัดกรมศิลปากร หลายแหลงที่มีศักยภาพสอดรับกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อยูแลว และกําลังพฒันาใหมีศกัยภาพที่สูงขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 25 ที่วา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวติทุกรูปแบบ 
ไดแก หองสมดุประชาชน พพิิธภัณฑ หอศลิป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬานันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยาง 
เพียงพอและมปีระสิทธิภาพ” 

หอวัฒนธรรมไทยนิทัศน 
หอวัฒนธรรมไทยนิทัศน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปดดําเนินการ 

มาตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 เปนแหลงที่ใหความรูและสรางความเขาใจในรูปแบบ
นิทรรศการและพิพิธภัณฑที่สําคัญของประเทศไทยที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนแหลงการเรียนรู
ที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมของทองถ่ินในประเทศไทยซึ่งแตกตางจาก
พิพิธภัณฑศิลปะ การนําเสนอประกอบดวยเนื้อหาดานประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา และ
ศิลปะแขนงตางๆ ที่มีคุณคาแหงความภาคภูมิใจของคนไทย 

การจัดหอวัฒนธรรมไทยนิทัศน จัดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปาหมายในการ 
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จัดหอวัฒนธรรมนิทัศนในภมูิภาคนั้น เพื่อตองการสรางเครือขายแหลงการเรียนรูทองถ่ินทั้ง 76 
จังหวดั โดยโครงสรางมุงเนนความรวมมอืระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ใหมีสวนรวม
ในการบริหารและจัดการพิพธิภัณฑของตนเองในทองถ่ิน ปจจุบันประเทศไทยมีหอวฒันธรรมไทย
นิทัศนในภูมภิาคที่เปนพิพิธภัณฑตามจุดประสงคแลว จํานวนกวา 40 จงัหวัด 

ในสวนกลาง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดจัดใหมี “หอวัฒนธรรม 
ไทยนิทัศน” เพื่อเปนแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรมไทย โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสื่อปฏิสัมพันธกับหุนจําลอง วัตถุจําลอง วีดิทัศน และภาพโปรง ในการจัดแสดงเรื่องราว 
อารยธรรมไทย เปนการเสริมความรูตามหลักสูตรการเรียนการสอนประวัติศาสตร ภาษาวรรณคดี
และสังคมศาสตร 

โครงสรางเนื้อหาการจัดแสดง แบงออกเปน 5 เรื่อง คือ ความเปนมาของชนชาติไทย  
ขาวกับวิถีชีวิตไทย ภาษาและวรรณคดไีทย ประเทศไทยกับโลก และวีรกรรมชนชาติไทยและ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย ปจจุบันหอวัฒนธรรมไทยนทิัศนเปดบริการเปนแหลงการ
เรียนรูเชื่อมโยงกับสถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอัธยาศัย 

พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิ
วัฒนาฯ  
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพฯ เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร ตั้งอยู ณ จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงคในการรวบรวม  รักษา  ศึกษา จัดแสดงและใหความรู เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของกลองถายภาพ อุปกรณ กระบวนการถายภาพ รวมทั้งกระบวนการพิมพและ
เทคโนโลยี ทางภาพ เปดใหประชาชนเขาชมเฉพาะวันเสารและอาทิตยเทานั้น 

ในยุคไฮเทคคําวา "การถายภาพ" ไมเพียงพอที่จะครอบคลุมวิทยาศาสตรการบันทึกภาพ 
ไดทุกระบบ ดังจะเห็นไดวาปจจุบันมีการผลิตภาพสามมิติโดยใชแสงเลเซอรที่เรียกกันวา  
“โฮโลกราฟ” การถายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชฟลมแตใชวัสดุที่เรียกวา ซีซีดี เปนตน 
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพ ไดจัดบรรยากาศการเรียนรูที่จะใหเยาวชนและประชาชนสามารถ
เรียนรูและไดประสบการณดานศิลปะและวิทยาศาสตรการถายภาพ การพิมพและเทคโนโลยีทาง
ภาพอื่นๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันที่กาวหนาลาสุดดวยตนเอง นอกจากนั้นผูชมไดรับความบันเทิงจาก
การแสดงในพิพิธภัณฑอีกดวย 

นอกจากประชาชนจะไดชมนิทรรศการกลองอุปกรณประกอบและภาพแบบตางๆแลว 
ยังจะไดชมประวัติศาสตรกระบวนการ ผลิตภาพแบบตาง ๆ จากวีดิทัศนที่ติดตั้งไวตามจุดตางๆ มี
การแสดงการจัดแสงในสตูดิโอถายภาพ การจัดแสดงหองมืด อัดขยายภาพ การจัดแสดงภาพถายทั้ง
ภาพประวัติศาสตร ภาพถายรวมสมัย และภาพสามมิติแบบธรรมดา และแบบฮอโลแกรม การจัด
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แสดงสไลดอเนกทัศนที่ใชเครื่องฉายสไลดสิบสองเครื่องควบคุมการฉายดวยคอมพิวเตอร การจัด
แสดงการกําหนดของแสงและสี วัสดุที่ใชวาดและพิมพภาพ ช่ือและแถบสี จิตรกรรมฝาผนังไทย
และสากล การผสมสีของแสงและโครงสรางวัตถุ การมองเห็นสี และการประยุกตใชในการวาด
ภาพถายภาพและการพิมพ การแสดงกระบวนการพิมพออฟเซต เฟล็กโซกราฟ และการพิมพระบบ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งวีดิทัศนและภาพยนตร นอกจากนั้นยังมีหองสมุดสําหรับศึกษา คนควา และ
วิจัย เฉพาะดานเทคโนโลยีทางภาพอีกดวย 

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานที่พัฒนามาจาก 

พิพิธภัณฑสัตวและสถานเลีย้งสัตวน้ําเค็ม บางแสน ตัง้แตป พ.ศ. 2512 โดยคณาจารยภาควชิา
ชีววิทยา (วิทยาลัยวิชาการศกึษาบางแสนในขณะนั้น) และไดเปดใหประชาชนเขาชมอยางไมเปน
ทางการตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเลและสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม มุงเนนแสดงถึงเรื่องราวที่เกิดขึน้ใน
ประเทศไทย ใหความรู และใหการสนับสนุนดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริการตอบปญหาทาง
วิชาการ ตลอดจนจัดทําหนังสือและเอกสารเผยแพร ความรูทางดานนี้อยางกวางขวาง 

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แมจะไมมีบทบาทดานการเรียนการ 
สอนโดยตรง แตทําหนาที่สงเสริมดานการเรียนการสอน โดยใหการสนับสนุน ทางวิชาการ การ
คนควาวิจัยทั้งในระบบและนอกระบบ ซ่ึงนอกจากจะเปดบริการใหประชาชนเขาชมเพื่อศึกษา
หา 
ความรู ในสวนของพิพิธภณัฑฯแลวยังใหการสนับสนุนการศึกษาวิจยัโดยรับนิสิตจากมหาวทิยาลัย
ตาง ๆ หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศเขาฝกงานและทําวจิัยในรูปของวิทยานพินธ และ
การทําปญหาพิเศษ เปนตน 

สําหรับบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม นั้นสถาบันวิทยาศาสตรทาง 
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ไดใหบริการตางๆ ดังตอไปนี ้

1. เปดพิพิธภณัฑวิทยาศาสตรทางทะเลและสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม ใหประชาชน 
เขาชมและศึกษาหาความรู ซ่ึงนับเปนแหลงใหความรูเกี่ยวกับทะเลอยางกวางขวางที่สุด ทั้งใน
ดานทรัพยากรทางทะเล ชีวิตสัตวทะเล รวมถึงการอนุรักษและการนําทรัพยากรทางทะเลมาใช
ประโยชน 

2.   การใหบริการขอมูลทางวิชาการเกีย่วกบัวิทยาศาสตรทางทะเลเปดพิพิธภัณฑฯ 
แกนกัเรียน นกัศึกษาและ ประชาชนทั่วไปไดเขาชม รวมทั้งการใหบริการถายทําภาพยนตร
สารคดีเกี่ยวกบัเรื่องดังกลาว 
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3.  การใชบริการหัวเชื้อแพลงกตอนพืชและสัตว 
4.  การใหบริการตรวจคุณภาพน้ําและโรคสัตวน้ํา 
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีบทบาทในการสงเสริมและเผยแพรความรูรวมถึงการสรางจิต 

สํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยจดักิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1.  โครงการคายวิทยาศาสตรทางทะเลสําหรับเยาวชน เปดรับสมัครและคัดเลือก 

เยาวชนวยัเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 สายวิทยาศาสตรจากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ มี
วัตถุประสงคใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเล และตระหนัก
ถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเล รวมทั้งไดเรียนรูการ
ทํางานรวมกนั มีความรับผิดขอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อันจะเปนประสบการณที่สําคัญใน
การศึกษาดานวิทยาศาสตร และการทํางานตอไปในอนาคต 

2.   โครงการจัดงานวนัเดก็แหงชาติ สถาบันฯ มีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรความรูและ 
การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติที่ถูกตองในรูปแบบตางๆ โดยเขาชมพิพิธภัณฑฯ โดยไมเก็บคาเขา
ชมเด็กๆ เขารวมสนุกและแสดงออกไดอยางเต็มที่ 

3.   การจัดนทิรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเล สถาบันฯ มีนโยบายที่จะเผยแพร
ความรูทางดาน วิทยาศาสตรทางทะเลใหแกผูสนใจทัว่ไป ในรูปการจัดนิทรรศการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ ตาม ที่หนวยงานตางๆ ขอมา 

4.   การฝกอบรมนิสิตวิทยากร สถาบันฯ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมนิสิตวิทยากรประจํา
สถาบันฯ โดยมจีุดมุงหมายที่จะนํานิสิตที่มีพืน้ฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรทางทะเลหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของมาฝกอบรมใหความรูและประสบการณที่จะเปนวิทยากรสามารถพาคณะ
นักทองเที่ยวเขาชมและใหความรูตางๆได 

5.   โครงการเผยแพรวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษทรัพยากรสูภูมิภาคสัญจร 
สถาบันฯ ไดจัดทําโครงการเผยแพรความรูในเรื่องดังกลาว เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใหแกเยาวชน รวมทั้งประชาชนใน
ภูมิภาคใหเขามามีสวนรวมโดยตรง โครงการนี้ไดเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2542  

6.    โครงการปฏิบัติการสิ่งแวดลอมชายฝง  สถาบันฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญดาน 
ส่ิงแวดลอมทางทะเล และสภาพของชาวประมงเรือเล็กในเขตนานน้ําอนุรักษ ซ่ึงยังชีพดวยการจับ
สัตวน้ําบริเวณชายฝง อาศัยเครื่องมือประมงขนาดเล็กเปนหลัก จึงไดจดัทําโครงการดังกลาวเพื่อมุง
ลดภาวะวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดลอม ที่พึงจะเกดิขึ้นกับชุมชนประมงเรือเล็ก 
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นับตั้งแตตนป พ.ศ. 2542 มีผูเยี่ยมชมแลวทัง้ส้ินประมาณ 982,728 คน โดยแยกประเภท 

เปนชาวตางประเทศ ไดแก ชาวไตหวันจํานวน 5,763 คน ชาวเยอรมันจํานวน 1,422 คน ชาวอังกฤษ
จํานวน 6,558 คน ชาวเกาหลจีํานวน 6,558 คน และชาวตางประเทศอื่นๆ จํานวน 14,065 คน และ
ชาวไทยจํานวนทั้งส้ิน 898,362 คน(www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_it.htm) 

2.9.2 แหลงการเรียนรูภาคเอกชน 
พิพิธภัณฑเดก็สวนสมเด็จพระนางสิริกิตติ ์
พิพิธภัณฑเดก็เปนแหลงการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน สังคมซึ่งเห็นความสําคัญของ 

เด็กมักจะจัดขึน้เพื่อสรางเสริมการเรียนรูอันเหมาะกับธรรมชาติของความเปนเดก็เปนการเฉพาะ 
พิพิธภัณฑเดก็มีจุดหมายชัดเจนวามุงเด็กเปนกลุมเปาหมายสําคัญในการใหบริการ  

ดังนั้นการมองเห็นและเขาใจธรรมชาติที่แตกตางของเด็กกับผูใหญจึงเปนฐานความคดิในการจดั
กระบวนการเรียนรูที่สําคัญและไมอาจละเลยได 

ธรรมชาติการเรียนรูที่แตกตางกันของเดก็กบัผูใหญ เกิดจากสภาวะทางธรรมชาติที่แตก 
ตางกัน ทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ อารมณ พัฒนาการทางสติปญญา รวมทั้งประสบการณทางสังคม
ที่ไมเทากัน และขอสําคัญที่สุด คุณลักษณะในการเรียนรูของเด็กกับผูใหญมีความแตกตางเพราะเดก็
ยังเปนวัยที่มีความกระหายใครรูสูงมาก ดังนั้นกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นในพพิิธภัณฑเด็กทัง้
รูปแบบและเนือ้หา จึงจําเปนตองสงเสริมความกระหาย ใครรูของเด็กอยางเต็มที่เพือ่ชวนใหสงสัย
ตั้งคําถามและไปคนควาหาคําตอบ 

การเรียนรูที่ไดผลนั้นตองมาจากการเรยีนรูอยางมีความสุข และเปนการเรียนรูจากการ 
ไดลงมือปฏิบัติจับทําดวยตนเอง ดังนั้นวสัดุอุปกรณตางๆ ชุดนิทรรศการ การตกแตงประดับประดา
จึงมีสีสันที่สดใสเราใจดึงดูดประสาทสัมผัสทางตา มีเสียงอันนาสนใจดึงดูดประสาทหู มีกลิ่นอนั
ชวนใหอยากสัมผัส มีรสชาติที่แปลก บรรยากาศในพพิิธภัณฑเด็กในทางจิตใจ อารมณและสังคม
นั้น กอใหเกดิความรูสึกมั่นคงในใจใหเดก็ที่ กาวเทาเขามาสัมผัสไดถึงการตอนรับเชิญชวน อบอุน
ใจ ไมสรางบรรยากาศของความกลัวเกรง หรือไมกลาคนควาใหเกดิขึน้ มีบรรยากาศของความเสมอ
ภาคและมกีารดูแลที่ทั่วถึง  

กระบวนการจัดไมวาจะเปนเนื้อหาหรือรูปแบบจําเปนตองหลากหลายเพื่อสามารถ 
รองรับความสนใจ ความตองการ และความสุขของเด็กไดอยางกวางขวาง การเรียนรูอยางบูรณาการ
ดึงดูดความสนใจของเดก็ไดดี ส่ิงสําคัญในการสรางความสุขความเพลิดเพลินใหเกดิขึ้นในการ
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เรียนรูของเด็กมิไดจํากดัอยูเพียงการสรางลักษณะทางกายภาพทีน่าตืน่ตาตื่นใจ เราความสนุกสนาน
เทานั้น หากแตเนื้อหาสาระของการนาํเสนอก็จําเปน อยางยิ่งที่จะตองสรางใหเกิดความนาสนใจ  
นารู นาเรียน การจัดกระบวนของเนื้อหาสาระที่จะนําเสนออยางบูรณาการเชื่อมโยงวิชาการแขนง
ตางๆ เร่ืองราวตางๆ ใหสัมพันธกันสรางความนาสนใจกวาการนําเสนอเปนทอนๆ การเชื่อมโยง
สาระความรูทางทฤษฎีใหเขากับชีวิตประจาํวัน จะกระตุนใหเกิดความเพลิดเพลิน เขาใจไดงาย
ยิ่งขึ้น ในพิพิธภัณฑเดก็จะใหเดก็ลงมือปฏิบัติ ซ่ึงการลงมือปฏิบัตินี้คุณประโยชนที่เกดิขึ้นมี
นานัปการ ไดแก 

1)  การไดประจักษเหน็จริงในองคความรูนั้นดวยตนเอง 
2)  การไดฝกฝนทักษะการเรียนรูอยางเปนวิทยาศาสตร ทั้งการสังเกต การตั้ง
คําถามการทดลองทําและการสรุปบทเรียน 
3)  การไดฝกลักษณะนิสัยในการทํางาน การตระเตรียม การวางแผน การจัด
ระเบียบในการทํางานไดฝกความมีระเบยีบเมื่อทํางานเสร็จเรียบรอย 
4)  การไดเหน็กระบวนการของการทํางานแตละขั้นตอน เหน็ที่ไปทีม่า อันเปน
เหตุเปนผลตอกันของกระบวนการทํางาน 
5)  การไดเห็นคุณคาในตนเองวาตนก็เปนอีกคนหนึ่งที่ทําไดเชนเดียวกับคนอื่นๆ 
การไดลงมือทํางานทีละเล็กทีละนอยเปนการสะสมคุณลักษณะนี้ขึ้นในตัวเด็กอยาง
ถาวร 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้ไทย 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทยตั้งอยูที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การสรางสรรค 

พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทยเกิดจากผลงานของอาจารยดวงแกว พิทยากรศลิป ที่สนใจสรางหุนขี้ผ้ึง และ
ศึกษาคนควาทดลองเปนเวลานานกวา 10 ป จึงประสบผลสําเร็จ สามารถสรางหุนขี้ผ้ึงยุคใหมจาก
ไฟเบอรกลาสที่มีความงดงามประณีตคงทน งดงามเหมอืนจริงที่สุด จนคณะผูรวมงานเห็นสมควรที่
จะสนับสนุนใหกาวหนาตอไปเพื่อสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติและศิลปนไทย จึงเริ่มโครงการ
กอตั้งพิพิธภณัฑหุนขี้ผ้ึงไทยในป พ.ศ. 2525 และเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2532 นับเปนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไฟเบอรกลาสแหงแรกของประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อ 

1. อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
2. สงเสริมการศึกษาคนควาทดลองดานประติมากรรม และศิลปะแขนงตางๆ 
3. เปนสถานที่ทัศนศึกษาของเยาวชน และเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับชาวไทยและชาว 

ตางประเทศ 
ปจจุบันไดจัดแสดงนิทรรศการถาวรในเรื่องตางๆ อาทิ ผลงานเทิดพระเกียรติอดีตพระ 
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มหากษัตริยราชวงศจักรี 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การละเลนของไทย วิถีชีวิต
และวรรณคดีไทย มีโรงเรียนตางๆ ทั้งใน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกลเคียงนํานักเรียนไปเขา
ชม และศึกษาหาความรูเปนจํานวนมาก การทํางานของบุคลากรในพิพิธภัณฑเชื่อมโยงกับครู
ประจําการ โดยจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ การจัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา โดยดูจาก
กิจกรรมที่จัดแสดงอยูทําใหนักเรียนไดซาบซึ้งและเขาใจที่มาของเรื่องราวนิทรรศการในแตละเรื่อง
ไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้พิพิธภัณฑยังมีกิจกรรม "ชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ" ซ่ึงเปนเครือขายสําคัญทํา 
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในพิพิธภัณฑนํามาซึ่งการพัฒนาการในหลายเรื่องทั้ง
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดทําส่ือและหลักสูตรทองถ่ินสําหรับโรงเรียนใน
จังหวัดนครปฐม อีกดวย 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (อางถึงใน สุจริต ทีบัว, 
2538)  ไดทําการวิจัยเรื่อง    ภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  
จากการสํารวจครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษา  รอยละ  47.13  พบวา  แหลงเรียนรูและประสบการณ
จากชาวบานประกอบการสอนกับเนื้อหา  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

วันดี  ชาลก  (2538)  ไดทําการวิจัยเร่ือง   การสรางประมวลการสอนวิชา   ส 071  
(ทองถ่ินของเรา)  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดสุราษฎรธานี  จากการสํารวจพบวา  
ตองการใหโรงเรียนสอนเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม   ประเพณ ี   วฒันธรรมทองถ่ิน   กับแหลง
เรียนรูในชุมชน  วัฒนธรรม  เพื่อใหเกิดความภาคภูมใิจ  รักและผูกพนักับทองถ่ิน 
  ไพโรจน  ขวัญคง และ สุดรัก  แกวระงับ  (2546)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลการ
เรียนรูโดยจัดกิจกรรมการเรียนจากการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  กรณีศึกษา   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนทุงยางแดงพิทยาคม จากการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน
พบวา  ผูเรียนอยากใหจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
อยากใหโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ 

สาวิตรี  ซาตา  (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  จากการสํารวจพบวา  ควรจัดสถานที่และ
แหลงเรียนรู  เพื่อสรางบรรยากาศและสงเสริมการเรียนรู      และควรมีบุคลากรประจําที่มีความรู
และความชํานาญ 
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นวลศรี  ธิราช  (2545)  ไดทําการวจิัยเร่ือง  แหลงเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาในทองถ่ิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรในตําบลดงมหาวัน กิง่อําเภอเวียงเชยีงรุง  จังหวดัเชียงราย  จากการสํารวจพบวา  
ตําบลดงมหาวนัในจํานวน 12 หมูบานมีแหลงเรยีนรูที่มีความหลากหลายทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ  ทีจ่ะนํามาใชประโยชนในการจดัการศึกษา 
 ประสิทธิ์  แดงสกุล  (2548)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความตองการใชกิจกรรมแรลลี่
จักรยานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูรวมกันรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน : กรณีศึกษาชุมชนตําบล
แหลมใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จากการสํารวจพบวาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
ตั้งอยูในชุมชนตําบลแหลมใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความหลากหลาย  ทั้งอาชีพ  
วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูชุมชน  ใหนักเรียนเขามาใชศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง  และเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคา
ของชุมชน  

กลาวโดยสรุป  จากงานวจิัยที่กลาวมา  จะเห็นวา  การจดัการเรียนการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  เปนการจดัการเรียนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการศกึษาเรียนรูดวย
ตนเองจากประสบการณจริง  เปนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียน  และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู  คณุธรรม  จริยธรรม  และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  แตยังไมมีการวจิัย
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยแหลงเรียนรูนอกสถานที่  การวิจัยคร้ังนี้จึงเนนดาน
การจัดการเรยีนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่  เพื่อทีจ่ะใหเกดิกระบวนการเรยีนรู และสงเสริม
ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ตอไป   
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง  “การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”   เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางกลุมเปาหมายแลวนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร  SPSS (Statistical  Package for  Social  Science)  แลวนํามาหา
ขอสรุปตามขั้นตอนดังนี้ 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอก

สถานที่และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานครโดยแยกไดดังนี้ 
1)  ครูผูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ในกรุงเทพมหานคร  448  โรงเรียน 
2)  นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 448  โรงเรียน  

จํานวน 353,927  คน (ขอมูลปการศึกษา  2548)   
( www.moe.go.th/data_stat/Stat48/sumary2548_by_lavel.htm)   

กลุมตัวอยาง 
ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสถานศึกษาแบบเจาะจง โดยเลือก

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปนโรงเรียนขนาดใหญ และผูปกครองใหความสําคัญสนใจสงบุตรหลานเขา
เรียนเปนจํานวนมากเปนโรงเรียนตัวอยางจํานวน  4  โรงเรียน ไดแก 

1) โรงเรียนหอวัง 
2) โรงเรียนสตรีวิทยา 
3) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
4) โรงเรียนประชานิเวศน 
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จากโรงเรียนตัวอยางไดดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
1) ครูผูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่  เลือกแบบเจาะจงจากครูผูรับผิด 

ชอบการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ใน 4 โรงเรียนรวมเปนครูที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั้งส้ินจํานวน  19  คน  (ดังปรากฏตารางที่ 3.1) 
 2)  นักเรียน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของนักเรียนจากจํานวนประชากรรวม  353,927  
คน  โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของยามาเน ( Yamane’s ) (ศกลวรรณ  พาเรือง,                   
2540) ไดขนาดกลุมตัวอยางประมาณ  450  คน แลวเลือกนักเรียนเปนกลุตัวอยางตามสัดสวนของ
นักเรียนแตละโรงเรียนจาก 4 โรงเรียน (ดังปรากฏในตารางที่  3.1) 
 
ตารางที่  3.1  กลุมตัวอยาง 
 

นักเรียน ชื่อสถานศึกษา ครูผูจัด 
จากจํานวน กลุมตัวอยาง 

โรงเรียนหอวงั 6 1,464 130 
โรงเรียนสตรีวิทยา 4 1,302 120 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี 5 1,350 120 
โรงเรียนประชานิเวศน 4 1,112  80 
รวม 19 5,228 450 
 
3.2  ประเภทของขอมูล 

1. เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารของการจัดทําแผนสงเสริมการจัดทัศนศึกษาใหแก 
เยาวชนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2. เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือรายงานประจําปของสถานศึกษาตัวอยาง  และบทความ 
จากวารสารทางการศึกษา    

3.  เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจากครูผูจัดและนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ 
สถานศกึษาในกรุงเทพมหานคร 4 แหงที่ไดเดินทางไปเรยีนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

4.  เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของ  
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด  โดย

แบงแบบสอบถามออกเปน  2  ชุด  ดังนี ้
แบบสอบถามชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูนอก

สถานที่  โดยแบงแบบสอบถามเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที ่1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูนอก
สถานที่ 
ตอนที่  2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ 
แบบสอบถามชุดท่ี  2 เปนแบบสอบถามสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ได

เดินทางไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่โดยแบงแบบสอบถามเปน  4  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่  1  เปนขอคําถามเกี่ยวกับ  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม    
ตอนที่  2  เปนขอคําถามเกี่ยวกับ  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
ตอนที่  4  เปนขอเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  นําแบบสอบถามใหครูผูจัดแลวให

ครูกรอกแบบสอบถามรวมทั้งใหครูแจกแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ได
เดินทางไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ตอบแบบสอบถามโดยกรอกขอมูลหรือกา
เครื่องหมายลงบนแบบสอบถามที่ไดรับ 

 
3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมา  ไดทําการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบ 
สอบถามของทั้งครูและนักเรียนที่ไดเดินทางไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกสถานที่แลวคัดเลือก
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณถูกตองมาทําการวิเคราะหดังนี้ 

3.5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนแบบสํารวจรายการ (Chick List)  นํามาหา 
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ ความเรียง 
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3.5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนคําถามแบบวัดระดับความพอใจและวดัระดับ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  นํามาทําการวิเคราะหขอมูลหา 
คาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง 

3.5.3 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่คําถามปลายเปด  ความคิดเห็นเพิม่เติม  และขอ 
เสนอแนะอื่น ๆ  ทําการวิเคราะหเนื้อหาที่มีประเด็นคลายกันแลวนํามารวบรวมเปนขอมูลเดียวกัน
นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
  
3.6  เกณฑการใหคะแนน 

  แบบสอบถามตอนที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่ไดเดินทางไปเรียนรูยัง 
แหลงเรียนรูนอกสถานที่  เปนแบบสอบถามแบบวดัระดับความพอใจในการจดัการเรียนรูนอก
สถานที่  โดยใชมาตรวัดแบบ Likert  Scale จากคําถามจาํนวน  18  ขอ  โดยแบงระดับคะแนนเปน  
5 ระดับดังนี ้

ระดับความพอใจ 
มากที่สุด ระดับคะแนนเทากับ 5  คะแนน 
มาก ระดับคะแนนเทากับ 4  คะแนน 
ปานกลาง ระดับคะแนนเทากับ 3  คะแนน 
นอย ระดับคะแนนเทากับ 2  คะแนน 
นอยที่สุด ระดับคะแนนเทากับ 1  คะแนน 

จากนั้นนําผลคะแนนมาหาคาเฉลี่ย  และจดัลําดับคะแนนคาเฉลี่ยของระดับความพอใจไดดังนี ้
 คะแนนระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพอใจมากที่สุด 
 คะแนนระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพอใจมาก 
 คะแนนระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพอใจปานกลาง 
 คะแนนระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพอใจนอย 

คะแนนระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพอใจนอยที่สุด 

DPU



  

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ือง  “การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร”  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ปลายปดและปลายเปด  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  2  ชุด  ผลการศึกษาวจิัยมีดงันี้ 

 
4.1  ผลการศึกษาจากผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูนอกสถานที่   

แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูรับผิดชอบการจัดการเรยีนรูนอกสถานที่  ซ่ึงเปนครูผูสอน 
หรืออาจารยฝายวิชาการจํานวน  19  คนเปนผูตอบแบบสอบถาม  โดยประมวลรายละเอียดตาม 
ตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวนผูรับผดิชอบ โรงเรียน 
อาจารยฝายวชิาการ อาจารยผูสอน 

โรงเรียนหอวงั 2 3 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 3 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี 2 3 
โรงเรียนประชานิเวศน  2 2 
รวม 8 11 
  
 จากการศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  พบวา เปน
โรงเรียนหอวัง 5  คน  โรงเรียนสตรีวิทยา  5  คน  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5  คน   และโรงเรียน
ประชานิเวศน  จํานวน 4  คน  ในจํานวน  19  คนเปนอาจารยฝายวิชาการจํานวน 8 คน และอาจารย
ผูสอนจํานวน 11 คน 
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ตารางที่ 4.2  ความถี่ในการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ ในระยะเวลา 1 ปการศึกษา 
 

ความถี่ในการจัด จํานวนผูตอบ รอยละ 
ไมเคยจดั - - 
จัดปการศึกษาละครั้ง 14 73.7 
จัดภาคการศึกษาละครั้ง   5 26.3 
จัดมากกวาภาคการศึกษาละครั้ง - - 
รวม 19 100 
  
 จากการศึกษาความถี่ในการจัดใหการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ใน ป
การศึกษา 2548  พบวา  สถานศึกษาจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูใหกับนักเรียนปละครั้ง รอยละ 
73.7 และจัดภาคการศึกษาละครั้ง รอยละ 26.3 ไมมีโรงเรียนใดเลยที่ไมเคยจัดหรือจดัมากกวาภาค
การศึกษาละครั้งในปการศึกษา  2548   
 
ตารางที่ 4.3  วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

วัตถุประสงคในการจัด จํานวนผูตอบ รอยละ 
จัดตามนโยบายของโรงเรียน 7 36.8 
จัดตามหลักสตูร 4 21.1 
พิจารณาขอเสนอของนักเรียน 2 10.5 
พิจารณาขอเสนอของครู 6 31.6 
รวม 19 100 
 

จากการศึกษาวัตถุประสงคในการจัดเรยีนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่  พบวา สวน
ใหญจัดตามนโยบายของโรงเรียน  การพจิารณาขอเสนอของครู  และจดัตามหลักสูตร มีบาง
โรงเรียนที่พิจารณาขอเสนอของนักเรียนดวย 
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ตารางที่ 4.4  การแจงกําหนดการลวงหนาในการเดินทางไปยงัแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ 
 

ระยะเวลา จํานวนผูตอบ รอยละ 
3 วัน - - 
5 วัน  3 15.8 
1 สัปดาห 12 63.2 
2 สัปดาห  4 21.0 
รวม 19 100 
 
 จากการศึกษาการแจงกําหนดการใหผูปกครองทราบลวงหนา พบวา  การจัดการ
เรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่แตละครั้งถือวาเหมาะสมเพราะสวนใหญมีการแจงลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาหรอยละ 63.2 และชาทีสุ่ด 5 วันรอยละ  15.8 
 
ตารางที่  4.5  ผูดําเนนิงานและผูบรรยายการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ผูดําเนนิงาน จํานวนผูตอบ รอยละ 
โรงเรียนจัดเอง 13 68.4 
จางบริษัทจัดนําเที่ยว   6 31.6 
รวม 19 100 

ผูบรรยาย   
ครูผูจัดบรรยายเอง   3 15.8 
วิทยากรในพืน้ที่ 10 52.6 
มัคคุเทศกจากบริษัทจัดนําเทีย่ว   6 31.6 
รวม 19 100 
 
 จากการศึกษาดานผูดําเนินงานการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ พบวา  การ
จัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูแตละครั้งสวนใหญทางโรงเรียนเปนผูจัดเองรอยละ  68.4  และใหบริษัท
จัดนําเที่ยวเปนผูดําเนินงานรอยละ  31.6    ดานผูบรรยายใหความรูระหวางจัดการเรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอกสถานที่  พบวา ใหวิทยากรในพื้นที่ รอยละ  52.6  มัคคุเทศกของบริษัทจัดนําเที่ยว รอย
ละ 31.6 ครูผูสอนบรรยายเอง  เพียงรอยละ 15.8 
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ตารางที่ 4.6  ประโยชนในการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ประโยชนจากการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวนผูตอบ รอยละ 
นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 8 42.1 
ใชประกอบการเรียนในชัน้ 6 31.6 
นักเรียนรูจักปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอ่ืน 4 21.0 
มีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียนมากขึ้น 5 26.3 
 
 จากการศึกษาประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ พบวา 
มีความเห็นไมแตกตางกันมากนัก โดยนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ รอยละ 42.1  ใช
ประกอบการเรียนในชั้นเรียน รอยละ 31.6  มีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียนมากขึ้น รอยละ 
26.3 และนักเรียนรูจักปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอ่ืน  รอยละ 21.0  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7  สิ่งที่คาดหวงัจากการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

สิ่งที่คาดหวงัจากการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวนผูตอบ รอยละ 
สรางความจดจําที่ด ี 8 42.1 
การปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่ 5 26.3 
พัฒนาทักษะในการอยูรวมกบัผูอ่ืน 4 21.0 
ความมีระเบยีบวินัยของนักเรียน 6 31.6 
 
 การศึกษาสิ่งที่คาดหวังจากการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  พบวา มี
ความเห็นใกลเคียงกัน โดยเปนการสรางความจดจําที่ดี รอยละ 42.1  ความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียน รอยละ 31.6 การปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่ รอยละ 26.3 และพัฒนา
ทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืน รอยละ  21.0 ตามลําดับ 
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ตรารางที่ 4.8 รูปแบบการประเมินผลหลังกลับจากการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

รูปแบบการประเมินผล จํานวนผูตอบ รอยละ 
จัดทดสอบยอยในชัน้เรียน 15 79.0 
ใหนกัเรียนเขยีนรายงาน  7 36.8 
ใหนกัเรียนจัดนิทรรศการ  2 10.5 
จัดอภิปรายในชั้นเรียน  3 15.8 

 
จากการศึกษาวิธีการประเมนิผลหลังจากกลับจากการเรยีนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  

พบวา  ในโรงเรียนหนึง่ ๆ มีการประเมินมากกวา 1 รูปแบบโดยสวนใหญจัดทดสอบยอยในชั้น
เรียน  รอยละ 79.0  และการใหนกัเรียนเขยีนรายงานรอยละ 36.8 
 
ตารางที่  4.9  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ปญหาและอุปสรรค จํานวนผูตอบ รอยละ 
การกําหนดชวงเวลาในการจดั   3 15.8 
งบประมาณใชจายคอนขางสูง   6 31.6 
กฏระเบียบในการขออนุญาต 10 52.6 
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 12 63.2 
ความรวมมือของผูปกครองในการอนุญาต   2 10.5 
การควบคุมเวลาในการเดนิทาง   5 26.3 
 
 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอก
สถานที่  พบวา ในแตละโรงเรียนระบุปญหาและอุปสรรคมากกวา 1 เร่ืองโดยการดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนเปนปญหาในการจัดเรียนรูนอกสถานที่มากที่สุด รอยละ 63.2 รองลงมาคือ
กฎระเบียบในการขออนุญาต รอยละ 52.6  และนอยท่ีสุดคือความรวมมือของผูปกครองในการ
อนุญาต รอยละ 10.5 
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ตารางที่ 4.10 แหลงเรียนรูท่ีไดไปในปการศึกษา  2548 
 

แหลงเรียนรู จํานวนผูตอบ รอยละ 
โครงการพระราชดําริ   6 31.6 
พิพิธภัณฑ  วดั 12 63.2 
งานสัปดาหวทิยาศาสตร   9 47.4 
โรงงาน  บริษัทเอกชน   3 15.8 
สวนสาธารณะ   4 21.0 
สวนสนุก   8 42.1 
ประจวบคีรีขนัธ   2 10.5 
 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในปการศึกษา  2548  
พบวาจํานวนครูผูตอบแบบสอบถามจํานวน 19 คน ตอบวาโรงเรียนจะพานักเรียนไปยังแหลง
เรียนรูที่เปนพิพิธภัณฑ   รอยละ 63.2  งานสัปดาหวิทยาศาสตร รอยละ 47.4  สวนสนุก รอยละ 
42.1  โครงการพระราชดําริ รอยละ 31.6 สวนสาธารณะ รอยละ 21.0 โรงงาน บริษัทเอกชนรอยละ 
15.8 และประจวบคีรีขันธ รอยละ 10.5  ตามลําดับ  
 
ตารางที่  4.11 ระยะเวลาและคาใชจายที่ใชในการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่  

          ปการศกึษา 2548 
 

ระยะเวลา จํานวนผูตอบ รอยละ 
1  วัน 19 100 
2  วัน  1  คืน   2 10.5 

จํานวนคาใชจาย   
400   2 10.5 
300   5 26.3 
200   9 47.4 
100 12 63.2 
ไมเสียคาใชจาย   6 31.6 
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จากการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการเรยีนรูยงัแหงเรยีนรูนอกสถานที่  พบวา สวนใหญ
ใชเวลาในการจัดอยูที่  1 วัน ที่ระบุเพิ่มมากกวานี้บางครั้งใชเวลา 2 วัน 1 คืน อยูบาง 

ดานคาใชจายตอคร้ังในการจัดการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ พบวา สวนใหญ  
100  บาท ตอคน ตอคร้ัง รอยละ 63.2  นอยที่สุด 400  บาท ตอคน ตอคร้ัง รอยละ 10.5  
 
ตารางที่ 4.12 แหลงเรียนรูท่ีมีกําหนดการไปในปการศึกษา  2549 
 

แหลงเรียนรู จํานวนผูตอบ รอยละ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตคิรองราชครบ 60 ป 19 100 
งานสัปดาหวทิยาศาสตร  14 73.7 
พิพิธภัณฑ  วดั 12 63.2 
พระนครศรีอยธุยา   5 26.3 
โครงการพระราชดําริ   2 10.5 
สวนสนุก   8 42.1 

 
จากการศึกษากําหนดการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในปการศึกษา  

2549 พบวา เปนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 60 ป งานสัปดาหวิทยาศาสตร  
พิพิธภัณฑ  วัด  สวนสนุก  พระนครศรีอยุธยา  และโครงการพระราชดําริ ตามลําดับ   
 
ตารางที่  4.13 ระยะเวลาและคาใชจายที่ใชในการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
      ปการศึกษา  2549 
 

ระยะเวลา จํานวนผูตอบ รอยละ 
1  วัน 19 100 

จํานวนคาใชจาย จํานวนผูตอบ รอยละ 
400   2 10.5 
300   5 26.3 
200 12 63.2 
100 10 52.6 
ไมเสียคาใชจาย   4 21.1 
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จากการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  พบวา  การ
จัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ทั้งหมดใชเวลา  1  วัน 

ดานคาใชจายตอครั้งในการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่พบวา  เสีย
คาใชจาย 100 บาท ตอคนตอคร้ัง รอยละ 52.6  และนอยที่สุด  400 บาท ตอคนตอคร้ังรอยละ  10.5  
 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. กฏระเบียบในการขออนุญาตติดตอประสานงาน ตอตนสังกัดในการจดักิจกรรม 
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่แตละครั้งยุงยากเกนิไปไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร เชน 
การพักแรมนอกสถานที่จําเปนตองไดรับความเหน็ชอบในระดับกรม  ทําใหไมอาจสงเสริมการ
จัดการเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ไดอยางตอเนื่อง (ความถี่ 3)   

2. ขาดแคลนบุคลากร  ทั้งที่มีความรูและประสบการณในการจัดกิจกรรมเรียนรูโดย 
ใชแหลงเรยีนรูนอกสถานที่  และบุคลากรไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนในการดูแลความปลอดภยั
ระหวางทํากิจกรรมและการเดินทางไดอยางถั่วถึง (ความถี่ 2) 
 
4.2 เปรียบเทียบการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

จากแบบสอบถามและสัมภาษณผูรับผิดชอบการจัดการเรยีนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอก 
สถานที่ของสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบ
ไดดังนี้   
 

หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  
ความถี่ในการ
จัดการเรียนรู
นอกสถานที่ใน
ระยะเวลา 1 ป
การศึกษา 

1-2  ครั้ง 1  คร้ัง 1-2  คร้ัง 1  คร้ัง 

วัตถุประสงคใน
การจัดการเรยีนรู
ยังแหลงเรยีนรู
นอกสถานที่ 

-จัดตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
-จัดตามหลักสูตร 
-พิจารณา
ขอเสนอของครู 

-จัดตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
-จัดตามหลักสูตร 
 

-จัดตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
-จัดตามหลักสูตร 
-พิจารณา
ขอเสนอของครู 

-จัดตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
-พิจารณาขอเสนอ
ของนักเรียน 
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หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  

วัตถุประสงคใน
การจัดการเรยีนรู
ยังแหลงเรยีนรู
นอกสถานที่(ตอ) 

 -พิจารณา
ขอเสนอของครู 

 -พิจารณาขอเสนอ 
ของครู 

การแจง
กําหนดการ
ลวงหนาในการ
เดินทางไปยัง
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 

-5  วัน  ถึง 
2  สัปดาห 

-1 ถึง 2 สัปดาห -5  วัน  ถึง 
2  สัปดาห 

-5 วัน ถึง 1 สัปดาห 

การดําเนินงาน
การจัดเรียนรูยงั
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 

-โรงเรียนจดัเอง 
-จางบริษัทจดันํา
เที่ยว 

-โรงเรียนจดัเอง 
-จางบริษัทจดันํา
เที่ยว 

-โรงเรียนจดัเอง 
-จางบริษัทจดันํา
เที่ยว 

-โรงเรียนจดัเอง 
-จางบริษัทจดันํา
เที่ยว 

การบรรยายให
ความรูระหวาง
การจัดเรียนรูยงั
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 

-วิทยากรในพืน้ที่ 
-มักคุเทศกจาก
บริษัทจัดนําเทีย่ว 

-ครูผูจัดบรรยาย
เอง 
-วิทยากรในพืน้ที่ 
-มักคุเทศกจาก
บริษัทจัดนําเทีย่ว 

-วิทยากรในพืน้ที่ 
-มักคุเทศกจาก
บริษัทจัดนําเทีย่ว 

-ครูผูจัดบรรยายเอง 
-วิทยากรในพืน้ที่ 
-มักคุเทศกจาก
บริษัทจัดนําเทีย่ว 

ประโยชนในการ
จัดการเรียนรูยงั
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 

-นักเรยีนได 
เรียนรูจาก
ประสบการณ 
-ใชประกอบการ
เรียนการสอน 
ในชั้น 
-นักเรยีนรูจกั
ปรับตัวเมื่ออยู
รวมกับผูอ่ืน 

-นักเรยีนได 
เรียนรูจาก
ประสบการณ 
-ใชประกอบการ
เรียนการสอน 
ในชั้น 
-นักเรยีนรูจกั
ปรับตัวเมื่ออยู
รวมกับผูอ่ืน 

-นักเรยีนได 
เรียนรูจาก
ประสบการณ 
-นักเรยีนรูจกั
ปรับตัวเมื่ออยู
รวมกับผูอ่ืน 
-มีความ
กระตือรือรนและ
ตั้งใจเรียน 

-นักเรยีนไดเรียนรู
จากประสบการณ 
-นักเรยีนรูจกั
ปรับตัวเมื่ออยู
รวมกับ 
ผูอ่ืน 
-มีความ
กระตือรือรนและ
ตั้งใจเรียน 
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  มากขึ้น มากขึ้น 
 

หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  
ประโยชนใน
การจัดการ
เรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่(ตอ) 

-มีความ
กระตือรือรนและ
ตั้งใจเรียน 
มากขึ้น 

-มีความ
กระตือรือรนและ
ตั้งใจเรียน 
มากขึ้น 

  

ส่ิงที่คาดหวัง
จากการจดั
เรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่ 

-สรางความจดจํา
ที่ดี 
-ปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสมเมื่ออยู
นอกสถานที่ 
-พัฒนาทักษะใน
การอยูรวมกับ 
ผูอ่ืน 
-ความมีระเบยีบ
วินัยของนักเรยีน 

-สรางความจดจํา
ที่ดี 
-ปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสมเมื่ออยู
นอกสถานที่ 
-พัฒนาทักษะใน
การอยูรวมกับ 
ผูอ่ืน 
-ความมีระเบยีบ
วินัยของนักเรยีน 

-สรางความจดจํา
ที่ดี 
-ปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสมเมื่ออยู
นอกสถานที่ 
-พัฒนาทักษะใน
การอยูรวมกับ 
ผูอ่ืน 
-ความมีระเบยีบ
วินัยของนักเรยีน 

-สรางความจดจําที่
ดี 
-ปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสมเมื่ออยู
นอกสถานที่ 
-พัฒนาทักษะใน
การอยูรวมกับผูอ่ืน 
-ความมีระเบยีบ
วินัยของนักเรยีน 

ปญหาและ
อุปสรรคในการ
จัดการเรียนรูยงั
แหลงเรียนรู
นอกสถานที่ 

-การกําหนด
ชวงเวลาในการ
จัด 
-งบประมาณ
คาใชจายคอนขาง
สูง 
-กฏระเบยีบใน
การขออนุญาต 
-การดูแลความ
ปลอดภัยของ 
นักเรียน 
-การควบคุมเวลา

-งบประมาณ
คาใชจายคอนขาง
สูง 
-กฏระเบยีบใน
การขออนุญาต 
-การดูแลความ
ปลอดภัยของ 
นักเรียน 
-ความรวมมือ
ของผูปกครองใน
การขออนุญาต 
 

-การกําหนด
ชวงเวลาในการ
จัด 
-กฏระเบยีบใน
การขออนุญาต 
-การดูแลความ
ปลอดภัยของ 
นักเรียน 
-การควบคุมเวลา
ในการเดินทาง 

-งบประมาณ
คาใชจายคอนขาง
สูง 
-กฏระเบยีบในการ
ขออนุญาต 
-การดูแลความ
ปลอดภัยของ 
นักเรียน 
-ความรวมมือของ
ผูปกครองในการ
ขออนุญาต 
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ในการเดินทาง  
 

หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  
เหตุผลและการ
เลือกชวงเวลาใน
การจัดการ
เรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่ 

-เสาร-อาทิตยใน
เทอมแรกของป
การศึกษา  หรือ 
-ชวงปดภาคเรยีน
เดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม 
-ไมกระทบเวลา
เรียน 

-เสาร-อาทิตยใน
เทอมแรกของป
การศึกษา  หรือ 
-ชวงปดภาคเรยีน
เดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม 
-ไมกระทบเวลา
เรียน 

-เสาร-อาทิตยใน
เทอมแรกของป
การศึกษา  หรือ 
-ชวงปดภาคเรยีน
เดือนเมษายน
และเดือนตุลาคม 
-ไมกระทบเวลา
เรียน 

-เสาร-อาทิตย    
เทอมสองของป
การศึกษา  หรือ 
-ชวงปดภาคเรยีน
เดือนเมษายน  
-หลีกเลี่ยงฤดฝูน   
-เดินทางสะดวก 
 

แหลงเรียนรูที่ได
ไปในป
การศึกษา2548 

-โครงการ
พระราชดําริ 
-พิพิธภณัฑ  วดั 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-สวนสาธารณะ 

-โครงการ
พระราชดําริ 
-พิพิธภณัฑ  วดั 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
 

-พิพิธภณัฑ  วดั 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-โรงงาน  
บริษัทเอกชน 
-สวนสนุก 

-พิพิธภณัฑ  วดั 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-แหลงเรยีนรู
ประจวบคีรีขนัธ 
-สวนสนุก 

แหลงเรียนรูที่มี
กําหนดการไป
ในปการศึกษา  
2549 

-นิทรรศการเฉลิม
พระเกยีรต ิ
ครองราชครบ  
60 ป 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-พิพิธภณัฑ  วดั 
-โครงการ
พระราชดําริ 

-นิทรรศการเฉลิม
พระเกยีรต ิ
ครองราชครบ  
60 ป 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-แหลงเรยีนรู 
จังหวดัพระนคร 
ศรีอยุธยา 

-นิทรรศการ
เฉลิมพระเกยีรติ
ครองราชครบ  
60 ป 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-พิพิธภณัฑ  วดั 
-สวนสนุก 

-นิทรรศการเฉลิม
พระเกยีรต ิ
ครองราชครบ  
60 ป 
-งานสัปดาห
วิทยาศาสตร 
-พิพิธภณัฑ  วดั 

คาใชจายสําหรับ
การจัดเรียนรูยงั
แหลงเรียนรู
นอกสถานที่ 

-100-200  บาท 
ไมเกิน 400 บาท 
-บางครั้งไมเสีย
คาใชจาย 

-100-300  บาท 
ไมเกิน 400 บาท 
-บางครั้งไมเสีย
คาใชจาย 

-100-200  บาท 
ไมเกิน 400 บาท 
-บางครั้งไมเสีย
คาใชจาย 

-100-200  บาท 
ไมเกิน 400 บาท 
-บางครั้งไมเสีย
คาใชจาย 
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หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  
ผลสัมฤทธ์ิของ
การจัดการ
เรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่ 

-ผูเรียนรูจกั
การบูรณาการการ
เรียนรูกับการ
เรียนในชั้นเรยีน 
-ผูเรียนรูจกัการ
วางแผนการ
เดินทาง 

-ผูเรียนรูจกั
ตัดสินใจและ
ยอมรับผลที่เกิด
จากการตัดสินใจ
นั้น 
-นําประสบการณ
ที่ไดจากการ
เรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

-ผูเรียนสามารถ
การถายทอด
ความรูและ
สารประโยชนให 
ผูอ่ืนได 
-ผูเรียนรูจกัการ
แกไขปญหา
เฉพาะหนา 

-ผูเรียนได
สารประโยชนที่ได
จากการเรยีนรูยัง
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่ 
-ผูเรียนรูจกัการวาง
แผนการเดนิทาง 
 
 

การวางแผนการ
จัดกิจกรรม
เรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรู
นอกสถานที่ 

-กําหนดสาระการ
เรียนรูและ
ออกแบบการ
เรียน 
การสอน 
-พิจารณาเนื้อหา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
-พิจารณาความ
คิดเห็นของคร ู
ผูสอน 
-กําหนดวิธีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-กําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง
ไวใหชัดเจน 
-วางแผนการ

-กําหนดสาระการ
เรียนรูและ
วางแผนหลักสูตร 
-กําหนดวิธีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-กําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง
ไวใหชัดเจน 
-พิจารณาเนื้อหา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
-พิจารณาความ
คิดเห็นของคร ู
ผูสอน 
-ติดตอกับ
หนวยงานทีจ่ะไป 
-ติดตอกับบรษิัท

-กําหนดสาระ
การเรียนรูและ
วางแผน
หลักสูตร 
-กําหนดวิธีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-พิจารณาเนื้อหา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
-พิจารณาความ
คิดเห็นของคร ู
ผูสอน 
-จัดกจิกรรม
สงเสริมการ
เรียนรู 
-ติดตอกับ
หนวยงานทีจ่ะ

-วางแผนหลักสูตร 
พิจารณาเนื้อหา
หลักสูตรการเรียน
การสอน 
-พิจารณาความ
คิดเห็นของคร ู
ผูสอน 
-พิจารณาความ
คิดเห็นของ
นักเรียน 
-จัดการเรยีนการ
สอนแบบบูรณา
การเสริมการเรียนรู 
-วางแผนการ
เดินทางกําหนดวัน
เวลาที่จะเดินทาง 
-ติดตอกับ
หนวยงานทีจ่ะไป 
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เดินทางกําหนด
วันเวลาที่จะ
เดินทาง 
 

จัดนําเทีย่ว 
 
 

ไป 
-วางแผนการ
เดินทางกําหนด
วันเวลาที่จะ
เดินทาง 
 

-ติดตอกับบรษิัท
จัดนําเทีย่ว 
 

หัวขอ รร.หอวัง รร.สตรีวิทยา รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.ประชานิเวศน  
การวางแผนการ
จัดกิจกรรม
เรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรูนอก 
สถานที่(ตอ) 

-ติดตอกับ
หนวยงานทีจ่ะ
ไป 
-ทําหนังสือขอ
อนุญาตตาม 
ระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิ
การ 
-ติดตอกับบรษิัท
จัดนําเทีย่ว 
-ทําหนังสือแจง
ใหผูปกครอง
ทราบเกี่ยวกับ
กําหนดการ
เดินทางและ
คาใชจาย 
-เดินทางไปยัง
แหลงเรียนรู 
-ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
นอกสถานที่ 
-ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

-วางแผนการ
เดินทางกําหนด
วัน 
เวลาที่จะเดินทาง 
-ทําหนังสือขอ
อนุญาตตาม
ระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิ
การ 
-ทําหนังสือแจง
ใหผูปกครอง
ทราบเกี่ยวกับ
กําหนดการ
เดินทางและ
คาใชจาย 
-เดินทางไปยัง
แหลงเรียนรู 
-ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
นอกสถานที่ 
-ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

-ติดตอกับบรษิัท 
จัดนําเทีย่ว 
-ทําหนังสือขอ
อนุญาตตาม
ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
-ทําหนังสือแจง
ใหผูปกครอง
ทราบเกี่ยวกับ
กําหนดการ
เดินทางและ
คาใชจาย 
-เดินทางไปยัง
แหลงเรียนรู 
-ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
นอกสถานที่ 
-ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

-ทําหนังสือขอ
อนุญาตตาม 
ระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิกา
ร 
-ทําหนังสือแจงให
ผูปกครองทราบ
เกี่ยวกับกําหนดการ
เดินทางและ
คาใชจาย 
-เดินทางไปยัง
แหลงเรียนรูจดั
กิจกรรมตามความ
สนใจของผูเรียน 
-ประเมินผลการ
จัดการเรียนรูนอก
สถานที่ 
-ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 
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จากตารางเปรยีบเทียบการจดัการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครไมมีขอแตกกนัในดานวัตถุประสงคและการ
จัดการแตมีขอแตกตางกนับางในขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
4.3  ผลการศึกษาจากนักเรียน   

แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับนักเรียน  ไดสอบถามนักเรียนจํานวน  450  คน จาก
ทั้งหมด  4 โรงเรียน  โดยมีรายละเอียดในตารางดังนี ้
 
ตารางที่ 4.14  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวนผูตอบ รอยละ 
ชาย 186 41.3 
หญิง 264 58.7 
รวม 450 100 

ระดับชั้น   
มัธยมศึกษา  ปที่ 1   71 15.8 
มัธยมศึกษา  ปที่ 2 194 43.1 
มัธยมศึกษา  ปที่ 3  185 41.1 
รวม 450 100 
  

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปน
ชายรอยละ  41.3  และเปนหญิงรอยละ  58.7  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 รอยละ 43.1  
รองลงมาเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3 รอยละ 41.1  และมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 15.8  
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ตารางที่  4.15  แหลงเรียนรูท่ีไดเดินทางไปครั้งลาสุดปการศึกษา  2549 
 

แหลงเรียนรู จํานวนผูตอบ รอยละ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตคิรองราชครบ 60 ป 270 60.0 
สวนสนุกดรีมเวิลด 109 24.3 
งานสัปดาหวทิยาศาสตร    71 15.7 
รวม 450 100 
   

จากการศึกษาแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดเดินทางไปครั้งลาสุดปการศึกษา  2549 พบวา 
แหลงเรียนรูที่ไดเดินทางไปครั้งลาสุดสวนใหญอยูที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 60 
ป รอยละ 60 สวนสนุกดรีมเวิลด รอยละ 24.3 และงานสัปดาหวิทยาศาสตร  รอยละ  15.7  
ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.16  คาใชจายในการไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ตอคร้ัง 
 

คาใชจาย จํานวนผูตอบ รอยละ 
เหมาะสม 296 65.7 
แพงเกนิไป 154 34.3 
รวม 450 100 

ระดับราคา   
50-150  บาท 239 53.1 
151-250  บาท 137 30.4 
251-350 บาท  57 12.7 
351-450  บาท  17   3.8 
รวม 450 100 
 
 จากการศึกษาคาใชจายในการไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ตอคร้ังที่ผานมา
ของนักเรียน  พบวา คาใชจายตอคร้ังเหมาะสมรอยละ  65.7  และแพงเกินไป  รอยละ 34.3   

  จากการศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกับคาใชจายที่เหมาะสมในการไปศกึษายังแหลงเรยีนรู
นอกสถานที่แตละครั้งพบวา  คาใชจายที่เหมาะสมสวนใหญ 50-150 บาท  คิดเปนรอยละ 
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53.1 ที่ตอบระดับราคา 151-250 รอยละ 30.4 ดังนั้นอาจสรุปไดวาคาใชจายตอคร้ังไม
ควรเกิน 250  บาท 
 
ตารางที่  4.17  ระยะเวลาที่คิดวาเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูนอกสถานที่แตละคร้ัง 
 

ระยะเวลา จํานวนผูตอบ รอยละ 
ไปเชา-กลับเยน็ 240 53.3 
2วัน 1คืน  183 40.7 
อ่ืน ๆ (3 วัน 2 คืน)   27   6.0 
รวม 450 100 
 
  จากการศึกษาระยะเวลาที่คิดวาเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูนอกสถานที่แตละครั้ง
พบวา  ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ไปเชา – กลับเย็น รอยละ  53.3 และนอยที่สุด อ่ืน ๆ  
(3 วัน 2 คืน) รอยละ 6.0 
 
ตารางที่  4.18  จํานวนครั้งท่ีเหมาะสมตอการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ในรอบ  

          1 ปการศึกษา 
 

จํานวนครั้ง จํานวนผูตอบ รอยละ 
1  คร้ัง 106 23.5 
2  คร้ัง 183 40.7 
3  คร้ัง 126 28.0 
4  คร้ัง   35   7.8 
รวม 450 100 

 
จากการศึกษาจํานวนครั้งที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่  

ในรอบ 1 ปการศึกษา  พบวา  จํานวนครั้งที่เหมาะสมมากที่สุด  2  ครั้งตอ 1 ปการศึกษา รอยละ  
40.7  และนอยที่สุด  4  ครั้งตอ 1  ปการศึกษาคิดเปนรอยละ  7.8 
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ตารางที่  4.19  การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

กิจกรรม จํานวนผูตอบ รอยละ 
การเลือกแหลงเรียนรู    42    9.3 
การวางแผนการเดินทาง    65 14.4 
การเลือกวันเดนิทาง    89 19.8 
การจัดกจิกรรมนันทนาการ 254 56.5 
รวม 450 100 
 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอก
สถานที่  พบวา การมีสวนรวมมากที่สุดคอื  การจัดกจิกรรมนันทนาการรอยละ  56.5  และ
กิจกรรมที่มีสวนรวมนอยทีสุ่ดคือ  การเลือกแหลงเรยีนรู  รอยละ 9.3 
 
ตารางที่  4.20  ประโยชนท่ีไดรับจากการเดินทางไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ประโยชน จํานวนผูตอบ รอยละ 
ชวยใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดงาย 147 32.7 
ชวยสรางความจดจําที่ด ี 119 26.4 
ชวยใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี  95 21.1 
ชวยลดความเครียดจากการเรียน  89 19.8 
รวม 450 100 
 

จากการศึกษาประโยชนที่ไดจากการเดินทางไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ พบวา
ประโยชนที่ไดจากการเรียนรูนอกสถานที่สวนใหญคือชวยใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดงาย  รอยละ  
32.7  และนอยที่สุดคือชวยลดความเครียดจากการเรียน รอยละ 19.8 
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ตารางที่  4.21  ขอควรปรับปรุงในการจัดเรยีนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ขอควรปรับปรุง จํานวนผูตอบ รอยละ 
บริการยานพาหนะ 114 25.3 
บริการอาหารบนรถ / รานอาหาร 145 32.2 
บริการที่พัก 107 21.6 
เอกสารประกอบการบรรยาย   94 20.9 
รวม 450 100 
  
 จากการศึกษาขอควรปรับปรุงในการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  พบวา ขอ
ควรปรับปรุงสวนใหญคือ บริการอาหารบนรถ / รานอาหาร รอยละ 32.2 บริการยานพาหนะรอย
ละ 25.3 บริการที่พัก รอยละ 21.6 และเอกสารประกอบการบรรยาย รอยละ 20.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.22  ขอควรปรับปรุงของแหลงเรียนรูท่ีไดเดนิทางไป 
 

ขอควรปรับปรุง จํานวนผูตอบ รอยละ 
คูมือนําชม   98 21.8 
สัญลักษณและการสื่อความหมาย   86 19.1 
รานอาหารภายในแหลงเรียนรู 107 23.8 
หองสุขา 159 35.3 
รวม 450 100 
 
 จากกการศึกษาขอควรปรับปรุงของแหลงเรียนรูที่ไดเดินทางไป พบวา ขอควร
ปรับปรุงในแหลงเรียนรูสวนใหญอยูที่หองสุขา รอยละ 35.3 และนอยที่สุดอยูที่สัญลักษณและการ
ส่ือความหมายรอยละ  19.1 
 
 
 
 
 

DPU



55 

 

ตารางที่  4.23  การประเมินผลหลังจากการเดินทางไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

รูปแบบการประเมินผล จํานวนผูตอบ รอยละ 
การเขียนรายงาน 112 24.9 
การอภิปรายซกัถาม   45 10.0 
การจัดนิทรรศการ   39   8.7 
การทดสอบยอยเก็บคะแนน 254 56.4 
รวม 450 100 
 
 จากการศึกษารูปแบบการประเมินผลหลังกลับจากการเรียนรูนอกสถานที่แลว พบวา 
สอดคลองกับความเห็นของครูผูจัด สวนใหญใชรูปแบบการทดสอบยอยเก็บคะแนน  และการ
เขียนรายงาน รอยละ 36.4 และรอยละ24.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.24 แหลงเรียนรูท่ีอยากใหสถานศึกษาจัดในครัง้ตอไป 
 

แหลงเรียนรู จํานวนผูตอบ รอยละ 
แหลงโบราณสถาน 260 57.7 
พระบรมมหาราชวัง 185 41.1 
พิพิธภัณฑ  วดั  173 38.4 
โรงละคร  ศูนยวัฒนธรรม 238 52.8 
อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน  355 78.8 
สวนสนุก สวนสัตว 248 55.1 
แหลงเรียนรูชุมชน  แปลงเกษตร 275 61.1 
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร 349 77.5 
นิทรรศการ  งานแสดง 258 57.3 
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จากการศึกษาแหลงเรียนรูที่อยากใหสถานศึกษาจัดในครั้งตอไป  พบวา สวนใหญ 
คืออุทยานแหงชาติ  วนอุทยานอยูที่  รอยละ 78.8  สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร รอยละ 77.5
แหลงเรียนรูชุมชนและแปลงเกษตร รอยละ 61.1 แหลงโบราณสถาน รอยละ 57.7  นิทรรศการ
งานแสดง รอยละ 57.3  และนอยที่สุดพิพิธภัณฑ วัด รอยละ  38.4 
 
ตารางที่  4.25 การเดินทางไปศึกษาดวยตนเองหลังจากกลับจากการเรียนรูท่ีทางสถานศึกษาจัดไป 
 

ขอคิดเห็น จํานวนผูตอบ รอยละ 
ไมไดไปอีก เพราะ 308 68.5 
ไมมีผูรวมเดินทางดวย  39 12.5 
ผูปกครองไมอนุญาตใหเดนิทางเอง   75 24.5 
ไมมีเงินเพยีงพอในการเดินทาง 115 37.2 
ไมมีเวลา   79 25.8 
ไปอีกเพราะ 142 31.5 
ไปศึกษาความรูเพิ่มเติม   28 19.7 
ไปทองเที่ยวกบัครอบครัว   59 41.6 
ไปทองเที่ยวกบัเพื่อน   34 23.9 
ประทับใจจากการไปทัศนศกึษา   33 23.4 
 
 จากการศึกษาการเดินทางกลับไปเรียนรูยังแหลงเรียนรู  พบวา ไมไดเดินทางกลับไป
อีก  คิดเปนรอยละ 68.5  โดยสวนใหญใหเหตุผลวาไมมีเงินเพียงพอในการเดินทาง รอยละ 37.2 
และนอยที่สุดคือไมมีผูรวมเดินทางดวย รอยละ  12.5  และสวนที่ตอบวาเดินทางไปอีก  คิดเปน
รอยละ  31.5  โดยสวนใหญใหเหตุผลวาไปเที่ยวกับครอบครัว  รอยละ 41.6 และนอยที่สุดคือไป
ศึกษาความรูเพิ่มเติม รอยละ 19.7 
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ตารางที่  4.26  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
          ดานเนื้อหา 

 
จํานวนและรอยละของความพอใจ / ความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา 

5 4 3 2 1 

 
รวม 

คาเฉล่ีย  
และ 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. แหลงเรียนรูเหมาะสม 
กับการเรียนรู 

97 
(21.6) 

196 
(43.6) 

107 
(23.8) 

50 
(11.1) 

 450 
(100) 

3.76 
(0.92) 

2. เนื้อหาการบรรยาย 
เหมาะสมตามหัวเร่ือง 

127 
(28.2) 

172 
(38.2) 

119 
(26.4) 

32 
(7.1) 

 450 
(100) 

3.88 
(0.90) 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

118 
(26.2) 

167 
(37.1) 

142 
(31.6) 

23 
(5.1) 

 450 
(100) 

3.84 
(0.87) 

4. กิจกรรมเรียนรูยัง 
แหลงเรียนรูมีประโยชนตอ
การดําเนินชวีติในอนาคต 

108 
(24.0) 

171 
(38.0) 

137 
(30.4) 

22 
(4.9) 

12 
(2.7) 

450 
(100) 

3.76 
(0.96) 

5. การจัดการเรียนรูยัง 
แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอ
การเรียน 

183 
(40.7) 

118 
(26.2) 

73 
(16.2) 

57 
(12.7) 

19 
(4.2) 

450 
(100) 

3.86 
(1.20) 

 
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ดาน 

เนื้อหา พบวา  ความพอใจอยูในระดับมาก  หากเรียงคาเฉลี่ยของระดับความพอใจจะไดดังน ี้  
แหลงเรียนรูเหมาะสมกับการเรียนรู และกิจกรรมเรียนรูยังแหลงเรียนรูมีประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตในอนาคต เทากันคือ 3.76   เอกสารประกอบการบรรยาย 3.84   การจัดการเรียนรูยังแหลง
เรียนรูมีความสําคัญตอการเรียน  3.86  และเนื้อหาการบรรยายเหมาะสมตามหัวเรื่อง  3.88 
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ตารางที่ 4.27  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
         ดานวิทยากร 

 
จํานวนและรอยละของความพอใจ / ความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 

5 4 3 2 1 

 
รวม 

คาเฉล่ีย  
และ 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความรูและประสบการณ 
ที่ไดรับจากวิทยากร 

187 
(41.6) 

138 
(30.6) 

70 
(15.6) 

55 
(12.2) 

 450 
(100) 

4.02 
(1.03) 

2. บุคลิกภาพ  การแตงกาย  
ทาทาง   

113 
(25.1) 

166 
(36.9) 

104 
(23.1) 

67 
(14.9) 

 450 
(100) 

3.72 
(1.00) 

3. การใชภาษาและน้ําเสียง 108 
(24.0) 

168 
(37.3) 

137 
(30.4) 

37 
(8.2) 

 450 
(100) 

3.77 
(0.91) 

4. การอธิบายสื่อความหมาย 143 
(31.8) 

181 
(40.2) 

94 
(20.9) 

22 
(4.9) 

10 
(2.2) 

449 
(99.9) 

3.94 
(0.96) 

5.  การตอบขอซักถาม 159 
(35.3) 

135 
(30.0) 

97 
(21.6) 

59 
(13.1) 

 450 
(100) 

3.88 
(1.04) 

6.  การใชเวลาเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

94 
(20.9) 

143 
(31.8) 

181 
(40.2) 

26 
(5.8) 

6 
(1.3) 

450 
(100) 

3.65 
(0.92) 

 
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ดานวิทยากร    

พบวา  ความพอใจอยูในระดับมาก  หากเรียงคาเฉลี่ยระดับความพอใจจะไดดังนี้  การใชเวลา
เหมาะสมกับเนื้อหา  3.65  บุคลิกภาพการแตงกาย  3.72  การใชภาษาและน้ําเสียง  3.77  การตอบ
ขอซักถาม  3.88   การอธิบายสื่อความหมาย  3.94  และความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
วิทยากร  4.02  
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ตารางที่  4.28 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
     ดานการจัดการ 
 

จํานวนและรอยละความพอใจ / ความคิดเหน็ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 

5 4 3 2 1 

 
รวม 

คาเฉล่ีย  
และ 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  การจัดทําแผนและ 
ตารางกําหนดการ 

159 
(35.3) 

171 
(38.0) 

85 
(18.9) 

27 
(6.0) 

8 
(1.8) 

450 
(100) 

3.99 
(0.97) 

2.  การบริการอาหารบนรถ 89 
(19.8) 

116 
(25.8) 

206 
(45.8) 

39 
(8.7) 

 450 
(100) 

3.57 
(0.90) 

3.  กิจกรรมนนัทนาการ 
ระหวางการเดนิทาง 

151 
(33.6) 

183 
(40.7) 

91 
(20.2) 

25 
(5.5) 

 450 
(100) 

4.29 
(0.54) 

4.  ดานที่พัก 107 
(23.8) 

134 
(29.8) 

178 
(39.6) 

31 
(6.9) 

 450 
(100) 

3.70 
(0.91) 

5.  การบริการอาหารใน 
รานอาหาร 

150 
(33.3) 

163 
(36.2) 

117 
(26.0) 

20 
(4.4) 

 450 
(100) 

3.98 
(0.88) 

6.  การควบคมุเวลาใหเปนไป
ตามกําหนด 

92 
(20.4) 

161 
(35.8) 

119 
(26.4) 

66 
(14.7) 

12 
(2.7) 

450 
(100) 

3.57 
(1.05) 

7.  การแกปญหาเฉพาะหนา 
ในเรื่องตาง ๆ  

112 
(24.9) 

147 
(32.7) 

106 
(23.6) 

85 
(18.9) 

 450 
(100) 

3.64 
(1.05) 

 
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ดานการ

จัดการ    พบวา  ความพอใจอยูในระดับมาก  หากเรียงคาเฉลี่ยระดับความพอใจจะไดดังนี้  การ
ควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนด  และการบริการอาหารบนรถเทากันคือ  3.57  การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในเรื่องตาง ๆ 3.64  ดานที่พัก  3.70  การบริการอาหารในรานอาหาร  3.98  การ
จัดทําแผนและตารางกําหนดการ   3.99  กิจกรรมการเดินทางระหวางการเดินทาง  4.29       
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่อง  การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อศึกษาการจัดการ
เรียนรูนอกสถานที่ สํารวจแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษานอกสถานที่ และความพอใจของ
นักเรียนที่ได เดินทางไปยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  และเสนอแนวทางในการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ประกอบการสอน
ไดอยางเหมาะสม 
 วิธีวิจัย  เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางตัวอยางจํานวน 469 คน  กลุมตัวอยางเปนครูผูจัดใหการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  
จํานวน  19  คน  และนักเรียนจํานวน 450 คน วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
(SPSS) สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามสําหรับครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจากแบบสอบถามทั้งหมด 2 
ตอนสามารถสรุปไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูจัดจากโรงเรียนตัวอยางทั้งหมด  4 โรงเรียนจาก
การศึกษาพบวาผูจัดใหการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เปนครูผูสอนและครูที่สังกัดฝาย
วิชาการในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก 
 ตอนที่  2  คําถามเกี่ยวกับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในชวงระยะเวลา 1 ป 
การศึกษาโดยโรงเรียนจะจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนแตละชั้นปสวนใหญจัดใหปการศึกษาละครั้ง และมีบางโรงเรียนจัดภาคการศึกษาละครั้ง  
 การจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จัดขึ้นตามนโยบายของโรงเรียน กับการ
พิจารณาขอเสนอของครูผูสอน    ประกอบกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการแจงให
ผูปกครองทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  และที่แจงชากวา 1 สัปดาหมีบางแตไมต่ํากวา 5 วัน      
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 การจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูแตละครั้งสวนใหญทางโรงเรียนเปนผูจัดเอง มีวิทยากร
ในพื้นที่บรรยายใหความรู   โดยคาดวานักเรียนจะไดรับประโยชนจากการจัดการเรียนรูยังแหลง
เรียนรูนอกสถานที่คือ นักเรียนรูจากประสบการณรวมกับใชประกอบการเรียนในชั้นเรียน  และ
หวังวาการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่จะชวยการสรางความจดจําที่ดี  รองลงมาคือ
ความมีระเบียบวินัยกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่  ตามลําดับ 
 เมื่อกลับจากการเรียนรูยังแหงเรียนรูนอกสถานที่แลว ครูผูจัดมีการประเมินผลโดย
วิธีการทดสอบยอยเก็บคะแนน  รองลงมาเปนการใหนักเรียนเขียนรายงาน  สวนปญหาและ
อุปสรรคในการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ พบวาการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับ
นักเรียนไดอยางไมทั่วถึง  รองลงมาคือกฏระเบียบในการขออนุญาต  และดานงบประมาณคาใชจาย
คอนขางสูง  
 สําหรับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ปการศึกษา 2548  พบวาสวนใหญทางสถานศึกษาจะพานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูประเภท  
พิพิธภัณฑ   วัด รองลงมาคือ งานสัปดาหวิทยาศาสตร  สวนสนกุ โครงการพระราชดําริ  และงาน
นิทรรศการงานแสดง  ตามลําดับ  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมดเปนแบบ ไปเชากลับ
เย็น มีบางที่จดั 2 วัน 1 คืน   คาใชจายเฉลีย่ในการเรียนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ ตอคน ตอคร้ัง 
อยูที่  100 บาท  
 สําหรับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครป
การศึกษา  2549  พบวาสวนใหญทางสถานศึกษาจะพานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูประเภท
นิทรรศการงานแสดง  รองลงมาเปนพิพิธภัณฑ  วัด ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเปนแบบไปเชา
กลับเย็น   คาใชจายในการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ตอคน ตอคร้ัง เฉล่ียอยูที่  100 บาท    
 5.1.2  ผลการวิจัยจากแบบสอบถามสําหรับนักเรียนในการจัดการเรียนรูยังแหงเรียนรู
นอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจากแบบสอบถามทั้งหมด 3 
ตอน ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลการจัดการเรียนรูโดยใชแหงเรียนรูนอกสถานที่  ตอนที่ 3 เปนความคิดเห็นและความ
พอใจเกี่ยวกับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาสถานภาพของผูตอบ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
นักเรียนหญิง รอยละ 58.7  เปนนักเรียนชาย รอยละ 41.3  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 รอย
ละ 15.8 ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2 รอยละ 43.1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 41.1 
 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรยีนรูนอกสถานที่  แหลงเรียนรู
ที่ไดเดินทางไปลาสุด คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติครองราชครบ 60 ป  รองลงมาคือ สวนสนุก 
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ดรีมเวิลด  และงานสัปดาหวทิยาศาสตร  ตามลําดับ 
 สําหรับคาใชจายที่ทางสถานศึกษาเก็บจากนักเรียนแตละครั้ง  นักเรียนสวนใหญเห็นวา
เหมาะสม รอยละ 65.7 และ แพงเกินไป รอยละ 34.3  สวนคาใชจายที่นักเรียนเหน็วาเหมาะสมใน
การจัดการเรยีนรูยังแหลงเรียนรูแตละครั้งควรอยูที่ 50-150 บาท ระยะเวลาที่นักเรียนคิดวา
เหมาะสมในการจัดการเรียนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่แตละครั้ง สวนใหญเลือกตอบไปเชากลับ
เย็น  และ 2 วัน 1 คืน จํานวนครั้งที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ใน
รอบ 1 ปการศึกษานกัเรียนสวนใหญตอบ 2 คร้ังตอ 1 ปการศึกษา รองลงมาคือ 3 คร้ัง และ 1 คร้ัง 
ตามลําดับ 
 การมีสวนรวมในการจดัการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของนักเรยีนสวนใหญ 
คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  รองลงมาคือ การเลือกวันเดนิทาง   ประโยชนที่นกัเรียนสวนใหญ
ไดรับจากการเดินทางไปเรยีนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่คือ ชวยใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดงาย    
รองลงมาคือชวยสรางความจดจําที่ดี ชวยใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  ชวยลดภาวะความเครียดจาก
การเรียนในชัน้เรียน  การประเมินผลหลังกับจากการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่  สวนใหญ
ใชวิธีการทดสอบยอยเก็บคะแนน  รองลงมาคือการใหเขยีนรายงาน   

สําหรับขอควรปรับปรุงในการจัดการเรยีนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ นักเรียนสวน
ใหญเหน็วา ควรปรับปรุงดานการบริการอาหารบนรถ   รองลงมาคือบริการยานพาหนะ บริการที่
พัก  และเอกสารประกอบการบรรยาย  ตามลําดับ ขอควรปรับปรุงของแหลงเรียนรูนอกสถานที่ที่
ไดเดินทางไปนักเรียนสวนใหญเห็นวา  ดานบริการหองสุขา  รองลงมาคือบริการรานอาหาร  คูมือ
นําชม  และสญัลักษณและการสื่อความหมายภายในแหลงเรียนรู  ตามลําดับ 
 แหลงเรียนรูที่นักเรียนรูนอกสถานที่ที่นักเรียนอยากใหทางสถานศึกษาจัดในครั้งตอไป
สวนใหญไดแกที่อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน รองลงมาคือสวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร แหลง
เรียนรูชุมชน แปลงเกษตร  และแหลงโบราณสถาน 
 หลังจากการเดนิทางไปเรียนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่กับทางสถานศึกษาแลว
นักเรียนสวนใหญไมไดมกีารเดินทางกลับไปเรียนรูดวยตนเองอีก รอยละ 68.5 โดยใหเหตุผลวา  
ไมมีเงินเพยีงพอ   รองลงมาคือไมมีเวลา   สําหรับผูที่ไดเดินทางไปอีก รอยละ 31.5 โดยใหเหตุผลวา 
ไปทองเที่ยวกบัครอบครัว    รองลงมาคือไปเที่ยวกับเพื่อน  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ดานความพอใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา  พบวา เนื้อหาการบรรยายเหมาะสมกับหัวเร่ือง  คาเฉลี่ยความเห็นอยูในระดับมากคือ 3.88 
การจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่มีความสําคัญตอการเรียนคาเฉลี่ยความเห็นอยูในระดบัมาก  
3.86  เอกสารประกอบการบรรยายคาเฉลี่ยความเห็นอยูในระดับมาก 3.84  แหลงเรียนรูเหมาะสม
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กับการเรียนรูและกิจกรรมเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตใน
อนาคต  คาเฉลี่ยความเห็นอยูในระดับมาก 3.76 เทากัน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากร พบวา ความรูและประสบการณที่ไดรับจากวิทยากร  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4.02  
การอธิบายส่ือความหมาย  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.94  การตอบขอซักถาม คาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 3.88 การใชภาษาและน้ําเสียง  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  3.77    บุคลิก  การแตงกาย  ทาทาง 
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.72    การใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.65 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ดานความพอใจเกี่ยวกับการ 
จัดการ  พบวา กิจกรรมนันทนาการระหวางการเดินทาง  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4.29 การจัดทํา
แผนและตารางกําหนดการ   คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   3.99    การบริการอาหารในราน คาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก 3.98 ที่พัก คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.70    การแกไขปญหาเฉพาะหนาในเรื่องตาง ๆ   
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  3.64    การบริการอาหารบนรถและการควบคุมเวลาใหเปนไปตาม
กําหนดการ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  3.57     เทากัน 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

5.2.1 ดานการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 4 แหง ที่ไดทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  
การจัดการศึกษามาตรา  24 (3) การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูไดจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน 
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง กิจกรรมสวนหนึ่งที่ใชคือ ใหมีการเรียนรูโดยใชแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของแผนการสงเสริมการทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับ
เยาวชน ระบุวา การสงเสริมการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ใหกับผูเรียนเปนการสรางความรู 
ความเขาใจในหมูสถาบันการศึกษา เพื่อใหใชกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่เปนส่ือในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ คุณธรรม แสดงใหเห็นวา โรงเรียนไดมีการสนอง
นโยบายดังดังกลาวเปนอยางดี  
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5.2.2     ดานแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูนอกสถานที่  ที่ทางสถานศึกษาจัดใหนักเรียนในปการศึกษา  2548  พบวา

เปนแหลงเรียนรูประเภท พิพิธภัณฑ  วัด  นิทรรศการงานแสดง (สัปดาหวิทยาศาสตร) สวนสนุก 
และโครงการพระราชดําริ  มีบางโรงเรียนพาไปยังแหลงเรียนรูจังหวัดประจวบคีรีขันธ   

สําหรับปการศึกษา  2549 จากการสํารวจ  พบวา  สถานศึกษาพาไปเรียนรูเปนแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ประเภทงานนิทรรศการ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 60 ป  งาน
สัปดาหวิทยาศาสตร)  พิพิธภัณฑ  วดั  และสวนสนกุ  ตามลําดับ  มีบางโรงเรียนพาไปแหลงเรียนรู
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  คือ การจัดการศกึษาใหมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดทกุเวลาทุกสถานที่  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  จะเหน็ไดวาการจัดเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 

อยางไรก็ตามสําหรับแหลงเรียนรูที่อยูในความคาดหวังของนักเรียนในการจัดกจิกรรม
การเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในครั้งตอไป ซ่ึงนักเรียนสวนใหญใหความเห็นพองไป
ในทางเดยีวกนัคือ แหลงเรียนรูประเภทอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน  สวนสาธารณะ  สวน
พฤกษศาสตร  แหลงเรียนรูชุมชน  แปลงเกษตร  แหลงเรียนรูประเภทโบราณสถาน  ตามลําดับ  
สวนแหลงเรียนรูที่นักเรียนเลือกนอยที่สุดคือ แหลงเรียนรูที่เปนพิพิธภัณฑ  วัด พระบรมมหาราชวัง  
อาจเปนเพราะ  นักเรียนสวนใหญของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ไมคอยมี
โอกาสไดเดินทางไปยังแหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ และแหลงเรยีนรูที่ทางศึกษาจดัใหไปสวนใหญ
เปนแหลงเรยีนรูประเภทพพิิธภัณฑ  วัด และนิทรรศการงานแสดง  มากกวาแหลงเรียนรูประเภท
ธรรมชาติ การใหผูเรียนไดไปชมสิ่งที่เปนจริง  จะทาํใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณที่
ไดรับในชัน้เรยีนและประสบการณที่เกดิขึน้จริงในชวีิตประจําวนัได 

แหลงเรียนรูที่ดีควรเปนองคกรเปด  สามารถสรางกระบวนการเรยีนรูใหเกิดขึน้ไดดวย
ตนเองสามารถสนองตอบการเรียนรูที่เปนกระบวนการการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และตองมีการ
เชื่อมโยงระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  ความรวมมือกันของหนวยงานตาง ๆ เหลานี้จะ
ทําใหเกดิการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  สามารถระดมทรัพยากรจากทกุหนวยงานของสังคมใหเขา
มาชวยกันจดัการศึกษาใหเกดิขึ้นในแหลงเรียนรูไดอยางแทจริง 
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5.2.3 ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

ระหวางครูและนักเรียน 
การเลือกไปเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่นั้นนอกจากจะดูจากนโยบายของโรง 

เรียน  หลักสูตรและขอเสนอของครูผูสอนแลว มีบางโรงเรียนพิจารณาขอเสนอของนักเรียน
ประกอบดวย สอดคลองกับ  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ  การ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ใหผูเรียนมีสวนร วมในการตัดสินใจ  การเรียนรูจะประสบ
ความสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ไดทํางานรวมกัน  ไดคนพบขอคําถามและ
คําตอบใหม ๆ และบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเร่ิมดวยตนเอง  และยังสอดคลองกับแนวคิด
การเรียนรูแบบเผชิญประสบการณของวินิจ  วีรยางกูล (2532) ผูเรียนควรมีสวนรวมในการกําหนด
ความตองการเรียนรู  การวางแผนการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล
ผูเรียนที่ไดเรียนรูตามความถนัด  ตามความสนใจ  ไดลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรูอยางมีความสุข  
สามารถบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

นอกจากการมสีวนรวมในการเลือกแหลงเรยีนรูแลวนักเรยีนยังไดมีสวนรวมในการจดั 
กิจกรรมนันทนาการระหวางการเดินทาง การจัดกิจกรรมนันทนาการจะชวยสรางความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแลว  ยังสรางความสามัคคีในหมูคณะ สอนใหนักเรยีนรูจกัการทํางานเปนทีม  

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสามารถใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่อ่ืน ๆ ไดอีก เชน การมอบหมายใหนักเรียนคนควาเรื่องราวของแหลง
เรียนรูที่จะเดินทางไป  กิจกรรมนี้จะเปนการสงเสริมทักษะในการศึกษาคนควาความรูตาง  ๆ  
จากหองสมุด การเรียนรูจะประสบความสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  ไดมีสวนรวมใน
การเรียนรู  ไดทํางานรวมกัน  ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหม ๆ และบรรลุผลสําเร็จของงานที่
พวกเขาริเร่ิม ดวยตนเอง 

5.2.4 ดานความคาดหวังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
ครูสวนใหญมีความคาดหวังวาการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรู 1) จะทําใหสรางความ

จดจําที่ดี ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งกวาการเรียนรูภายในหองเรียนหรืออานจากตํารา 2) 
สงเสริมการและเพิ่มทักษะในการเรียนรูเร่ืองราวรอบตัวใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี และ 3)  
นักเรียนมีระเบียบวินัยมีการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของสาวิตรี  ซาตา  (2546)  แหลงเรียนรูที่ดีตองสรางบรรยากาศและสงเสริมการเรียนรู ซ่ึง
สอดคลองกับความเห็นของนักเรียนวาการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานท ี่ชวยใหสามารถเรียนรู
เขาใจเนื้อหาวิชาไดงายกวาการไดเรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว  ชวยสรางความจดจําไดดี ทําให

DPU



 66

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และชวยลดความเครียดจากการเรียนในชั้นเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542) การจัดการศึกษานอกหองเรียนนับเปนกระบวนการ
เรียนรู ที่ผูเรียนจะไดรับจากประสบการณโดยตรงและเปนการกระตุนความสนใจใฝรู   ทําใหผูเรยีน
สามารถเรียนรู  และเกิดความเขาใจในเนื้อหาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของจินตนาการและเปน
ผลดีในการสรางความจดจําที่ดีอีกวิธีหนึ่ง  

5.2.5 ดานความคิดเห็นและความพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูโดยใชแหลงเรียนรู 
นอกสถานที่ 

ดานความคิดเห็นเกีย่วกับเนือ้หา  แหลงเรยีนรูเหมาะสมกับการเรียนรู  เนื้อหาการ 
บรรยายเหมาะสมกับหัวเร่ือง  เอกสารประกอบการบรรยาย  และกิจกรรมการเรียนรูมีประโยชนตอ
การดําเนินชวีติในอนาคต  นักเรียนสวนใหญมีความพอใจอยูในระดับมาก  และการจัดการเรียนรูยงั
แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอการเรียน  มคีวามพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย
ของ  ไพโรจน  ขวัญคง  และ  สุดรัก  แกวระงับ  (2546) จากการสํารวจความคิดเหน็ของผูเรียน  
พบวา  ผูเรียนอยากใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับวิทยากร  ความรูที่ไดรับจากวิทยากร  นักเรียนสวนใหญพอใจมาก
ที่สุด  บุคลิกภาพ  การแตงกาย ทาทาง  การใชภาษาและน้ําเสียง  การอธิบายสื่อความหมาย  การ
ตอบขอซักถาม   นักเรียนสวนใหญพอใจมาก สวนความคิดเห็นดานการใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา  
ความพอใจสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะวิทยากรสามารถถายทอดความรู 
อธิบายส่ือความหมาย เพื่อใหนกัเรียนเขาใจจากการไดเรียนรูแตอาจใชเวลาในการบรรยายมาก
เกินไป 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ   การจัดทําแผนตารางกําหนดการ    กิจกรรม
นันทนาการระหวางการเดินทาง  การบริการอาหารในราน  การควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนด  
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ความพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก  การบริการอาหารบนรถ  
และดานที่พักความพอใจสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

5.2.6 ดานปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรยีนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
5.2.6.1 การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนไดอยางไมทั่วถึง  เปนปจจยัที่ผูปก 

ครองบางสวนเมื่อจะพจิารณาใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ดังกลาว   
5.2.6.2 ขั้นตอน  กฎระเบียบในการขออนุญาตนํานักเรียนออกไปศึกษายังแหลง 

เรียนรูนอกสถานที่แตละครั้งยุงยากเกินไปไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการจักการเรยีนรูโดยใช
แหลงเรียนรูนอกสถานที่  
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5.2.6.3 ดานงบประมาณคาใชจายที่คอนขางสูง  การจัดการเรียนรูโดยใชแหลง 
เรียนรูนอกสถานที่แตและครั้งผูปกครองนักเรียนตองมีคาใชจายสวนหนึ่งอีกดวย  ยังมีขอเสนอแนะ
จากครูอีกสวนหนึ่งวา    มีความยุงยากในการประสานงานไปยังแหลงเรียนรูที่จะเดินทางไปอีกดวย 

 
5.3  แหลงเรียนรูนอกสถานที่และแนวทางการจัดกิจกรรม 

สาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยองคความรูทักษะกระบวน 
การเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนแบงออกเปน  8 กลุมสาระ
สามารถจัดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกคือ  ภาษาไทย  คณติศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูเพื่อสรางพื้นฐานการคิด กลุมที่สองคือ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่
เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดการทํางานอยางสรางสรรค  ในการ
จัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ผูวิจยัเสนอวาควรมีแนวทางดังนี้  
 

ประเภทแหลงเรียนรู กิจกรรมแนะนํา สาระการเรียนรู 
-แหลงเรยีนรูประเภท 
โบราณสถาน  พิพิธภัณฑ   
วัด  โรงละคร  หอศิลปและ
ศูนยวฒันธรรม 

-เดินชมความงดงามทาง
สถาปตยกรรมในยุคสมัยตาง ๆ  
-มัคคุเทศกบรรยายใหความรู 
-ชมการแสดงทางวัฒนธรรม  
โขนละคร 
-ชมนิทรรศการหมุนเวยีนที ่
จัดขึ้นภายในแหลงเรียนรู 

-ไดเรียนรูเกีย่วกับประวัติความ
เปนมา  การตัง้ถ่ินฐาน ของชน
ชาติไทย   
-ไดเรียนรูประวัติศาสตร 
ประเพณี  วฒันธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
-ไดเรียนรูเกีย่วกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง  ตัวละครใน
วรรณคด ี

-แหลงเรียนรูประเภท
พิพิธภณัฑวิทยาศาสตร   
งานสัปดาหวทิยาศาสตร 
แหงชาต ิ
ศูนยการศกึษาวิทยาศาสตรเพื่อ
และเทคโนโลย ี

-ชมวีดีทัศนสารคดีทาง
วิทยาศาสตร 
-เดินชมนิทรรศการ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร 

-ศึกษาเกี่ยวกบัการเกิดปรากฏ
การธรรมชาติ 
-ศึกษาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและการนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ประเภทแหลงเรียนรู กิจกรรมแนะนํา สาระการเรียนรู 
-แหลงเรยีนรูประเภท
พิพิธภัณฑการเกษตร 
สวนพฤษศาสตร   
สวนสาธารณะ 
ศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
อุทยานแหงชาติ 
 

-นักเรยีนเดินชมนิทรรศการ
เกี่ยวกับการเกษตร  และการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการทํา
เกษตรกรรม 
-ศึกษาโครงการตัวอยางตาม
แนวพระราชดาํริ 
-ศึกษาพรรณไมภายในสวน 
-ขี่จักยานออกกําลังกายชม 
ทัศนียภาพ 
-วาดภาพระบายสีช่ัวโมงศิลปะ 
-กิจกรรมดูนก  ผีเสื้อ 

-ได เ รี ยนรู เ กี่ ย ว กั บก ารทํ า
การเกษตรในประเทศไทย 
-ไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ
และความสําคัญของปาชายเลน 
-ไ ด เ รี ย น รู ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางนก และธรรมชาติ 
-ไดศึกษาพันธุไม  ดอกไม  พืช
สมุนไพร 
-ไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบ    
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนว
พระราชดําริ 

-แหลงเรยีนรูประเภท  
สวนสนุก  สวนสัตว 
สถานแสดงพันธุปลาน้ําจืด 
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
 

-ชมวิดีทัศนและนิทรรศการให
ความรูดานการประมง 
-เดินชมชมพันธุปลา  พรรณไม
น้ํา และสัตวน้าํอ่ืน ๆ 
-นั่งรถชมสวนสัตวเปด 
มักคุเทศกบรรยายใหความรู 
-ชมการแสดงของสัตวแสนรู
ตาง ๆ เปนความสนุกสนาน
เพลิดเพลินผอนคลาย 
 

-ได เ รียนรู เกี่ยวกับพันธุปลา  
พรรณไมน้ํา  และสัตวน้ําอ่ืน ๆ  
-ไ ด เ รี ย น รู ช นิ ด  แ ล ะ ก า ร
ดํารงชีวิตของสัตวปา 
-ไ ด รั บ ค ว า ม ส นุ ก ส น า น
เพลิดเพลิน และประสบการณ
แปลกใหม  
-มีพัฒนาการดาน  EQ มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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5.4   แนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
การเดินทางไปศึกษาหาความรูในแหลงเรยีนรูจริงเปนการพัฒนาวิธีหนึ่งที่จะชวย

เสริมสรางใหเด็กและเยาวชน  ไดมีโอกาสเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเปดโลกใหกวาง 
เกิดความทรงจําที่ประทับใจ  กระตุนใหเกิดการเรยีนรูอยางตอเนื่อง และเกิดแรงบันดาลใจในการ
รวมพัฒนาสังคมใหแข็งแรง  

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพผูวิจัยเห็นวาควรมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
 

ขั้นตอน การดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 1.  กําหนดวัตถุประสงคใหตรงกับการเรียนรูในบทเรียนเพื่อใหเด็ก

ไดเกดิความสนใจในการเรยีนรูเลือกสถานที่ที่เหมาะสมตอบสนอง
วัตถุประสงคของการเรียนไดและมีความสะดวกในการเดินทาง 
2. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานที่  เชน ประวัติความเปนมา  
ความสําคัญสถานที่ตั้ง เปนตน 
3. สํารวจจํานวนรายชื่อนักเรียนและครูผูควบคุมใหครบถวน หาก
เปนการเดนิทางไกลควรทําประกันชวีิตแบบหมู พรอมเตรียม
เวชภณัฑเพื่อปองกันและแกไขการเจ็บปวยดวย 
4. ทําหนังสือขออนุญาตเขาชม  โดยระบวุนัเดือนปเวลาเขาชมและ
จํานวนผูเขาชมใหชัดเจนหากจําเปนตองทาํเรื่องขอความอนุเคราะห
มัคคุเทศกดวย 
5. ทําหนังสือแจงใหผูปกครองนักเรียนทราบเกี่ยวกับการไปเรียนรูยัง
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
6. กําหนดการเดินทางควรระบุวันเวลา  ใหเหมาะสมกบัแตละ 
กิจกรรมหรือสถานที่ที่เขาชม 
7. ทําหนังสือขออนุญาตตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการติดตอ
ยานพาหนะใหเหมาะสมกบัจํานวนผูเดินทาง  รถอยูในสภาพดี
สามารถเดินทางไดอยางปลอดภัย 
8. ติดตอกับเจาหนาที่ปลายทางเพื่อยืนยันการเดินทางอยางแนนอน 
9. กอนออกเดนิทางควรย้ําใหผูเดินทางรักษาระเบยีบวินยั  ตลอดจน
มารยาทในระหวางการเดินทางและการเขาชมสถานที่ 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน 

ขั้นดําเนนิการระหวาง
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

1.  ผูควบคุมและผูเรียนตองรักษาเวลาและกําหนดการอยางเครงครัด 
2.  เนนกจิกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถตอบ
ปญหาได 
3. ผูคุมและผูเรียนตองปฏิบัติตามคําส่ังของมัคคุเทศกหรือวิทยากรใน
การรวมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายได 
4. ในระหวางการทัศนศึกษาผูเรียนตองรวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การ
ฟงการสังเกต การซักถาม  การตอบคําถาม  และการจดบนัทึกขอมูล
ตาง ๆ  
5. ขณะเขาชมผูเรียนตองปฏิบัติตัวใหเหมาะสม 
6. หลังจากที่มคัคุเทศกหรือวทิยากรบรรยายหรือการสาธิตส้ินสุดลง
ควรใหตวัแทนกลาวคําขอบคุณในโอกาสที่ไดรับความรูและ
ประสบการณจากทานเหลานั้น 
 

ขั้นสรุป อภิปราย และ
ประเมินผล 
 

1. ประเมินผลการจัดการศกึษานอกสถานที่แตละครั้ง โดย 
ประเมินผลในทุกขั้นตอนของการจัดกจิกรรมและรายงานผลการจัด
เรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ใหผูบริหารทราบ 
2.  ประเมินผลผูเรียนความรูความคิด  ประเมินผลโดยการอภิปราย  
ซักถาม  หรือทดสอบ 
3.  ความรูสึกหรือทัศนคติ  จากผูเรียน    โดยการซักถาม 
4.  กิจกรรมตอเนื่องจากการทัศนศึกษานอกสถานที่  โดยการเขียน
รายงาน จัดนทิรรศการ  หรือเขียนรายงานสรุปผลจากกิจกรรม 
ดังกลาว 
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5.5  ขอเสนอแนะ 
 จากการศ ึกษาในเรื ่องการจ ัดการเร ียนรู โดยใชแหลงเร ียนรู นอกสถานที ่ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะออกเปนสองสวน  คือ  
ขอเสนอแนะในดานการจัดการ และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป   

เพื่อใหไดแนวทางสําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ขอเสนอแนะดานการจดัการมีดังนี้   

5.5.1 การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ผูจัดควรมีการกําหนดหัวขอวา
ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูในดานใดบาง    แหลงเรียนรูควรเปนสถานที่ที่สอดคลองกันกับการ
เรียนในชั้นเรียน และเปนแหลงเรียนรูที่นักเรียนสนใจ  เพื่อจะใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการไดเรียนรู  ครูผูสอนการอธิบายสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจไดงายจากการไดเรียนรูจาก
สถานที่จริง 

5.5.2  การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ผูจัดควรทราบวาตอง
ติดตอกับหนวยงานใดบาง  การเลือกวันเวลาที่เหมาะสม คาใชจายไมแพงจนเกินไป เปนแหลง
เรียนรูที่ไมใชเวลาในการเดินทางนานเกินไป  และควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาก
ที่สุด เพื่อชวยลดปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการ 

5.5.3 การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ผูจัดควรใหนกัเรียนมีสวนรวม
ในการจดัการดานตาง ๆ  เพื่อใหนกัเรยีนมีทักษะในดานการจดัการ  การวางแผน  การทํางาน
รวมกัน  และพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจ  และรูจกัยอมรับความคิดเห็นของผูมปีระสบการณ
หรือมีเหตุผลหนักแนนกวา 

สวนขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําวิจัยทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรยีนรู
นอกสถานที่ในครั้งตอไปมีดังนี ้

1.  สามารถศึกษาวิจัยใน กลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนนักศึกษาในระดับอ่ืน หรือ พื้นที่
อ่ืนได  เชน  เชียงใหม  เชียงราย   ขอนแกน  อุบลราชธานี  นครศรีธรรมราช  ภู เก็ต  ชลบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา เปนตน เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการจัดการ และ / หรือ เปรียบเทียบกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2.  สามารถศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ตั้งแตดานบริการ
ยานพาหนะ  ที่พัก  รานอาหาร  บริการจัดนําเที่ยวและบริการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ซ่ึงยังมีไมเพียงพอและราคาไมเหมาะสมกับกลุมนักเรียน
มัธยมศึกษาเทาที่ควร    
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3.  สามารถศึกษาเกีย่วกับการจัดการของแหลงเรียนรูเกีย่วกับรูปแบบ  การดําเนินงาน 
การจัดการแหลงเรียนรู  และความตองการของผูที่เดินทางมาใชแหลงเรียนรู  เพื่อจะไดนําขอมูลที่
ไดมาใชในการจัดการ ปรับปรุง แกไข แหลงเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมตอการเรียนรูตอไปได
ในอนาคต 

4.  สามารถศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู  การรักษาสภาพแวดลอม เพื่อ
สามารถใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่สําหรับการจัดเรียนรูไดอยางยั่งยนืและ  เพื่อการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน  โดยเนนการเรียนรูจากสถานที่จริงมากกวาการเรยีนจากตํารา 
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แบบสอบถามสําหรับผูรับผดิชอบการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจเรื่อง การเรียนรูนอกสถานที่  ในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในครั้งนี้จะ
นําไปใชประโยชนในการทําวิทยานพินธเร่ือง  “ การศึกษาการจัดการเรยีนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอก
สถานที่  ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”   
  กรุณากรอกขอมูล และ ทําเครื่องหมาย  ( / ) ในชองที่ทานเลือก 
ตอนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับผูจัดการเรียนรูนอกสถานที่ 
โรงเรียน........................................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................... 
ผูรับผิดชอบแผนก / ฝาย.............................................................ตําแหนง........................................... 
ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับการจัดเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

1. ในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา  ทางสถานศึกษาเคยจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่กับ 
นักเรียนหรือไม 
(    )  ไมเคย    (    )  จัดปละคร้ัง  
(    )   จัดภาคการศึกษาละครั้ง  (    )  จัดมากกวาภาคการศกึษาละครั้ง  (โปรดระบุ)……คร้ัง  
2.    การจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่จัดขึ้นดวยวัตถุประสงคใด 
(    )  จัดตามนโยบายของโรงเรียน (    )  จัดตามหลักสูตร 
(    )  พิจารณาขอเสนอของนัดเรียน (    )  พิจารณาจากขอเสนอของครู  
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
3. การจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่ในแตละครั้งใครเปนผูจัด 
(    )  โรงเรียนจัดเอง   (    )  จางบริษทัจัดนําเทีย่วจดัให 
4. การบรรยายใหความรูระหวางการใหการเรียนรูนอกสถานที่ 
(    )  ครูผูจัดบรรยายเอง  (    )  วิทยากรในพื้นที ่  
5.   ทานคิดวาประโยชนจากการจัดเรียนรูยงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่มีอะไรบาง  (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)  
(    )  นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ  
(    )  ใชประกอบการเรียนในชั้นเรียน                                                                               
(    )  นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียนมากขึน้   
(    )  นักเรียนรูจักปรับตัวเมือ่อยูรวมกับผูอ่ืน   
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
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6.  ส่ิงที่ทานคาดหวังจากการจัดการเรียนรูนอกสถานที่  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(    )  การปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมเมื่ออยูนอกสถานที่ 
(    )  พัฒนาทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืน                                                                                 
(    )  ความมีระเบียบวินยัของนักเรียน  
(    )  สรางความจดจําที่ดี  สงเสริมการเรียนรู 
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
7.  การประเมนิผลนักเรียนหลังกลับจากการเรียนรูนอกสถานที่ 
(    )  ทดสอบยอยในชั้นเรยีน   (    )  ใหนักเรียนเขียนรายงาน 
(    )  ใหนักเรียนจดันิทรรศการ (    )    จัดอภิปรายในชั้นเรียน 
(    )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)……………………………………………….. 
8. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมอีะไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
(    )  การกําหนดชวงเวลาในการจัด  
(    )  งบประมาณ / คาใชจาย  คอนขางสูง 
(    )  กฎระเบยีบในการขออนุญาต 
(    )  การดแูลความปลอดภยัของนักเรยีนไดไมทั่วถึง 
(    )  ความรวมมือของผูปกครองในการอนุญาตใหนกัเรยีนไปศกึษานอกสถานที่  
(    )  การควบคุมเวลาในการเดินทาง  
(    )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)………………………………………………… 

 
9.  ขอมูลการจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่แตละครั้งปการศึกษา  2548 
แหลงเรียนรู ระยะเวลา (วัน) ระดับชั้น  (มัธยมตน) คาใชจาย / คน / ครั้ง 
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10.   ขอมูลการจัดใหการเรียนรูนอกสถานที่ในปการศึกษา  2549 
แหลงเรียนรู ระยะเวลา / (วนั) ระดับชั้น(มัธยมตน) คาใชจาย / คน / ครั้ง 

    
    
    
    
    
    
    

 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 
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แบบสอบถามสําหรับนักเรียนเร่ือง “การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรงุเทพมหานคร” 
กรุณากรอกขอมูล หรือ ทําเครื่องหมาย ( / ) ในชองท่ีเลือก  
ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  O  ชาย  O  หญิง 
2.  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่.........โรงเรียน......................................................................... 
ตอนที่  2  ขอมูลเก่ียวทั่วไปกับการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
1.  แหลงเรียนรูที่ไดเดินทางไปครั้งลาสุด........................(ภาค........ปการศึกษา..........................) 
กิจกรรมเสริมการเรียนวิชา.................................................................................................................. 
2. คาใชจายในการออกไปเรยีนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
O  เหมาะสม  O  แพงเกนิไป 
3. คาใชจายทีค่ิดวาเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูนอกสถานที่  /  คน  /  คร้ัง 
O  50-150 บาท  O  151- 250 บาท 
O   251-350  บาท   O  351-450 บาท    
O อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ...................บาท 
4. ระยะเวลาทีค่ิดวาเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูนอกสถานที่แตละครั้ง 
O ไปเชา  กลับเย็น  O 2 วัน 1 คืน 
O อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................................... 
5. จํานวนครั้งที่เหมาะสม ทีค่วรจัดกจิการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ในรอบ 1 ปการศึกษา 
O 1  คร้ัง  O 2  ครั้ง 
O 3  คร้ัง  O 4  ครั้ง   
O มากกวา 4 คร้ัง(โปรดระบ)ุ............................. 
6. นักเรียนมีสวนรวมในดานใดบางในการจัดการเรียนรูนอกสถานที่ 
O การเลือกแหลงเรียนรู  
O การวางแผนการเดินทาง 
O การเลือกวันเดินทาง  
O การจัดกจิกรรมนันทนาการ  
O อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................ 
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7. ประโยชนทีไ่ดจากการเดินทางไปศึกษายงัแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
O ชวยใหเขาใจเนื้อหาของวชิาไดงาย  
O ชวยสรางความจดจําไดด ี   
O  ชวยใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี  
O  ชวยลดความเครียดจากการเรียน  
O   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 
8. การจัดโครงการดังกลาว  มีขอควรปรับปรุงในดานใดบาง 
O  บริการยานพาหนะ  O  บริการอาหารบนรถ / รานอาหาร  
O  บริการที่พัก   O  เอกสารประกอบการบรรยาย 
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................... 
9. แหลงเรียนรูที่ไดเดินทางไป  มีขอควรปรับปรุงในดานใดบาง 
O คูมือนําชม  O  สัญลักษณและการสื่อความหมาย 
O รานอาหาร  O  หองสุขา   
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 
10. การประเมนิผลหลังจากที่ไดไปเรียนรูยังแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ 
O เขียนรายงาน   
O อภิปรายซักถาม   
O จัดนิทรรศการ   
O ทดสอบยอยเก็บคะแนน   
O  ไมมีการประเมิน 
11. แหลงเรียนรูที่อยากใหสถานศึกษาจดัในครั้งตอไป 
O แหลงโบราณสถาน  O พระบรมมหาราชวัง 
O โรงละคร  ศูนยวฒันธรรม  O  อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน  
O  สวนสนุก  สวนสัตว   O  แหลงเรียนรูชุมชน  แปลงเกษตร 
O  นิทรรศการ งานแสดง   O  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร   
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.........................………………………….. 
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12. หลังจากกลับจากการเรียนรูนอกสถานที่แลว  ไดเดินทางไปศึกษาดวยตนเองอีกหรือไม 
O ไมไดไปอีกเลย เพราะ Oไมมีผูรวมเดนิทางดวย   

O ผูปกครองไมอนุญาตใหเดนิทางเอง 
Oไมมีเงินเพยีงพอในการเดนิทาง  
O ไมมีเวลาเพยีงพอ  
O อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ..........................………………………… 

O ไปอีก เพราะ  O ไปศึกษาความรูเพิ่มเติม  
O ไปทองเที่ยวกับครอบครัว 
O ไปทองเที่ยวกับเพื่อน     
O ประทับใจจากการไปทัศนศึกษา 
O อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................. 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 

ระดับความพอใจ / ระดับความคิดเห็น ความพอใจในเรื่อง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา      
1. แหลงเรียนรูเหมาะสมกับ 
สาระการเรียนรู 

     

2. เนื้อหาการบรรยายเหมาะสม 
ตามหัวเร่ือง 

     

3.    เอกสารประกอบการบรรยาย      
4.  กิจกรรมเรยีนรูยังแหลงเรียนรูมี
ประโยชนตอการดําเนินชวีติในอนาคต 

     

5.  การจัดกจิกรรมเรียนรูยังแหลงเรียนรู
มีความสําคัญตอการเรียน 

     

ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร      
6.    ความรูและประสบการณที่ไดรับ 
จากวิทยากร 

     

7.   บุคลิกภาพ  การแตงกาย  ทาทาง        
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ระดับความพอใจ / ระดับความคิดเห็น ความพอใจในเรื่อง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

8.   การใชภาษาและน้ําเสียง      
9.    การอธิบายสื่อความหมาย      
10.  การตอบขอซักถาม      
11.  การใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา      
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ      
12.  การจัดทําแผนและตารางกําหนดการ      
13.  การบริการอาหารบนรถ      
14.  กิจกรรมนันทนาการระหวาง 
การเดินทาง 

     

15.  สถานที่พัก      
16.  การบริการอาหารในรานและที่พกั      
17.  การควบคมุเวลาใหเปนไปตาม
กําหนด 

     

18.  การแกปญหาเฉพาะหนาใน 
เร่ืองตาง ๆ  

     

 
 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม   
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

DPU



 85

แบบขออนุญาตผูปกครองพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 
 

สถานศึกษา.................... 
(วัน/เดือน/ป).................. 

 
เร่ือง  การพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานที่ 
เรียน  ........................................ 
 

ดวย(ช่ือสถานศึกษา)........................................มีความประสงคจะขออนุญาตนํา              
(ช่ือนักเรยีน/นกัศึกษา)........................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา  ในการไปครั้งนี้
มีนักเรียนนักศกึษาจํานวน....................คน  มีครูอาจารยผูควบคุม....................คน 
เปนผูควบคุมไปเพื่อ........................................ณ....................................................................
จังหวดั....................เร่ิมออกเดินทางวนัที่................เดือน............................พ.ศ.................... 
เวลา....................น. และจะไปตามเสนทางผาน....................โดยยานพาหนะ....................... 
จะพกัคางคืนที่........................................และกลับถึงสถานศึกษาวันที่...................................
เดือน......................พ.ศ.....................คาใชจายทั้งส้ินจํานวน..........................................บาท 

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตพานักเรียนนักศกึษาไปนอกสถานที่  พรอมนีไ้ดแนบ
รายละเอียดในการเดินทางมาดวนแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(........................................) 
ตําแหนง.............................. 

...............................................................................................................................................
โปรดกรอกแบบขางลางนี้เพื่อสงคืนสถานศึกษา 
ขาพเจา................................................ผูปกครอง.................................................................. 
(  )อนุญาต  (  )ไมอนุญาต  ใหไปทัศนศกึษาในครั้งนี ้
 
หมายเหตุ  โปรดขีดเครื่องหมาย X ในชองที่ตองการ 
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แบบขออนุญาตผูบงัคับบัญชาพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 
 

สถานศึกษา........................................ 
(วัน/เดือน/ป)...................................... 

 
เร่ือง  การพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานที่ 
เรียน  ................................................ 
 
 ขาพเจาขออนญุาตพานักเรียนและนกัศึกษาจํานวน....................คน  และครู
อาจารยควบคมุ....................คน  โดยมี.........................................เปนผูควบคุมไปเพือ่ 
............................................ณ....................................................จังหวดั............................... 
เร่ิมออกเดินทางวันที่...................เดือน........................พ.ศ.....................เวลา....................น. 
และจะไปตามเสนทาง  ผาน........................................โดยพาหนะ.....................................
จะพกัคางคืนที่.........................................กลับถึงสถานศึกษาวนัที่.............เดือน................
พ.ศ.....................คาใชจายทั้งสิ้นจํานวน..........................บาท  การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดานการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่แลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(........................................) 
ตําแหนง............................ 
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แบบรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 
 

สถานศึกษา........................................ 
(วัน/เดือน/ป)...................................... 

 
เร่ือง  การพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานที่ 
เรียน  ............................................. 
 ตามที่ขาพเจาไดรับอนุญาตพานักเรยีนและนักศกึษามจีํานวน............................คน  
อาจารยผูควบคุม...................คน  โดยมี.................................................เปนผูควบคุมไปเพื่อ 
.......................................ณ.........................................................จังหวดั................................ 
 การพานักเรยีนนักศกึษาไปครั้งนี้เปนไปดวยความ.................................................. 
(เรียบรอยหรือไมเรียบรอย  ใหช้ีแจงโดยละเอียด)................................................................. 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.......................................) 
ตําแหนง............................ 
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