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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ ใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการไดม้ากท่ีสุด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุ

จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

นกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในขณะท่ีออกให้บริการตาม

แผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จงัหวดั ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มโดยเจาะจง จาํนวน 398 คน ใช้

แบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของอาจารย ์ สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ เป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าที และค่าเอฟ หากพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ นาํไปทดสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ 

 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

  1. นกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงกลุ่มอายุ

ไม่เกิน 20 ปี มีมากท่ีสุด โดยอาศยัอยูใ่นจงัหวดั ชลบุรี และ ระยอง จงัหวดัละ 67 คน อาศยัอยูใ่นจงัหวดั 

ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และแพร่ จงัหวดัละ 66 คน และนกัศึกษานอกระบบส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองในระดบัปานกลาง รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก  

  2. สาํหรับแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ พบวา่ ดา้นสถานท่ี สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดันิทรรศการท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดคือ โรงเรียน สนามกีฬา และมหาวทิยาลยั ตามลาํดบั และลกัษณะอาคารสถานท่ี

ท่ีใชใ้นการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด คือ หอประชุมท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ หอประชุม เปิดโล่ง 

และเต็นทส์ั้นยกสูง ตามลาํดบั ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ี

มีกิริยาวาจาสุภาพ เจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาไดแ้ละเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส ดา้นวชิาการ 

ประเภทของเน้ือหาวชิาการท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมากท่ีสุด คือ ดาราศาสตร์ วทิยาศาสตร์กบั

อาชีพ และวทิยาศาสตร์ใกลต้วั ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

มากท่ีสุดคือ ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี มินิอะแควเรียม และเกมทางวทิยาศาสตร์ ในส่วนของประโยชน์ของ

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=500056


เน้ือหาวชิาการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมากท่ีสุดคือ นาํไปพฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ นาํไป

พฒันาชีวิตตนเองใหดี้ข้ึนได ้ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ในส่วนของประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมากท่ีสุดคือ นาํไปพฒันาชีวิตตนเองให้ดีข้ึนไดผู้เ้ขา้รับบริการมี

แนวทางในการทาํงาน และผูเ้ขา้รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล ในส่วนของช้ินงานท่ีจดัแสดงท่ีส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมากท่ีสุดคือ ระบบแสง สี เสียง ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีหลายขนาด และช้ินงานท่ี

จดัแสดงมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถสัมผสัและทดลอง 

              3. สาํหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นสถานท่ีในการ

จดันิทรรศการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัศึกษานอกระบบท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเอง ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และนกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองแตกต่างกนัมีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

และดา้นวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 แต่นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี

แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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 This research focuses on studying Development of Mobile Scientific Exhibition to Encourage 

Learning Resources with Self -Directed Learning for Non-Formal Students in three aspects; exhibition 

location, staff, and academic content regarding the main purpose which is to enhance capability in 

responding to customers’ learning to the greatest level. The research also covers a comparative study of 

Development of Mobile Scientific Exhibition to Encourage Learning Resources with Self- Directed 

Learning for Non-Formal Students with focus on gender, age, location, and readiness in learning by 

themselves. Samples used in this research came from grade 7 - 9 non-formal students in elementary 

education curriculum of 2008 which were derived while conducting service in accordance with the 2013 

short – long term service plan in six provinces. 398 samples were obtained using the purposive sampling 

method. They were presented with questionnaire and self-learning readiness measure forms created by 

Suwat Watanawong as research tools. Statistic used in data analysis comprised of frequency distribution, 

percentage, average, and standard deviation. The results of statistical hypothesis testing were scaled by t-

test and f-test. If statistically significant difference was found, the post hoc test would be deployed 

applying Scheffe’s Test. 

 Research Results Summary 

  1. Non-formal students who attended the activity comprised of female students more than 

male ones. The age group of not older than 20 was the majority. There were 67 students from Chonburi 

province and likewise from Rayong province. Prachinburi province, Ratchaburi province, Lopburi 

province, and Phrae province hosted 66 students each. The non-formal students’ readiness in self-learning 

was primarily in medium level and secondary in high level. 

  2. The result in regards of Development of Mobile Scientific Exhibition to Encourage 

Learning Resources with Self- Directed Learning for Non-Formal Students shows that locations of the 

exhibition that can enhance ability to learn at the highest level are school, sport stadium, and university, 

respectively. The most effective exhibition location for learning advancement is air-conditioned 

auditorium, open-air convention center, and elevated short tent, respectively. Type of staff who was rated 

to be capable of enhancing non-formal students’ learning ability are those who were polite, helpful, 



friendly and cheerful. Academic subjects that encouraged the most self-learning process were 

“Astronomy”, “Science for Profession”, and “Science is Everywhere.” Activities that resulted in better 

self-learning ability in the highest levels were Mobile Planetarium, Mini Aquarium, and Scientific Games. 

The use of the academic contents that mostly encourage self-learning ability was the use in developing the 

customers’ current job, developing their living condition, and using in daily life. The use of learning aid 

activities that were found to the most effective with self-learning process were that they could be used to 

improve the customers’ life, customers received guidance for their job, and customers had opportunity to 

practice analytical skill. The most effective scientific displays in encouraging self-learning process were 

the light and sound system, multi-sizes display items, and display items that could be touched and actually 

tested. 

  3. The statistical hypothesis testing shows that, focusing Development of Mobile 

Scientific Exhibition to Encourage Learning Resources with Self -Directed Learning, non-formal students 

of different genders develop a statistically significant difference in aspect of the exhibition location at .05. 

The non-formal students who attended the activity from different provinces had Development of Mobile 

Scientific Exhibition to Encourage Learning Resources with Self- Directed Learning for Non-Formal 

Students that represent statistically significant difference at .05 in aspects of exhibition location and 

servicing staff. Moreover, non-formal students with different levels of readiness for self-learning process 

also had Development of Mobile Scientific Exhibition to Encourage Learning Resources with Self- 

Directed Learning in aspects of servicing staff and academic content that were statistically significant 

different at .05. However, non-formal students of different ages had identical Development of Mobile 

Scientific Exhibition to Encourage Learning Resources with Self- Directed Learning in both overall and 

certain aspect levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 

 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์อยา่งสูง จากประธานควบคุม

ปริญญานิพนธ์ อาจารย ์ดร.กมัปนาท บริบูรณ์  ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษา  ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขให้

ปริญญานิพนธ์ มีความสมบรูณ์ อาจารย ์ ดร.ปิยพงษ ์ ไสยโสภณ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้

ความกรุณาในการให้คาํปรึกษา ดูแล แนะนาํการจดัทาํปริญญานิพนธ์ มาโดยตลอด ผูว้จิยัขอกราบ

ขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร.สุมลนิตย ์ เกิดหนุนวงศ ์ ท่ีใหค้วามกรุณาเป็นประธานการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ ดร.สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ และอาจารย ์ ดร.วฒันีย ์ โรจน์สัมฤทธ์ิ ท่ีให้

ความกรุณาเป็นกรรมการสอบเพิ่มเติม และคณาจารยภ์าควชิาการศึกษาผูใ้หญ่ทุกท่าน ท่ีใหค้วามรู้ ให้

คาํปรึกษาแนะนาํ ทาํใหง้านวิจยัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน คือ นายสุรศกัด์ิ เพิ่ลผล ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

การศึกษาทางไกล อาจารยต์ติยา ใจบุญ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ ผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ ศูนย์

วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาจารยสุ์พงษ ์ มาคะผล นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการ

วทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาจารยศิ์ลปชยั จนัทร์กุญชร นกัวชิาการศึกษาชาํนาญ

การพิเศษ หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และอาจารยก์ระจ่าง 

ธรรมวีระพงษ ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการดาราศาสตร์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา ท่ีไดก้รุณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ สามารถ

นาํเคร่ืองมือไปใชไ้ด ้

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ นางสาวภทัราวดี ศรีบุตร นางสาวแพรวชมพ ู ชุณหอุไร และอาจารย ์ กุสุมา 

พิทกัษว์งศ ์ ท่ีใหค้าํปรึกษาในส่วนของภาษาองักฤษ อีกทั้งพี่ๆ และเพื่อนๆ นิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท

สาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่  ทุกท่านท่ีใหค้าํปรึกษาและเป็นกาํลงัใจตลอดมา 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในศูนย์

วทิยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการเก็บขอ้มูล  จนทาํใหป้ริญญานิพนธ์สาํเร็จลงได ้

 สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้สนใจ และท่ีสาํคญั 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ร.ต.คาํเปรียว คงดี และนางไสว คงดี ผูใ้หก้าํเนิดและผลกัดนัผูว้จิยัใหม้าถึงในจุด

น้ีและทุกคนในครอบครัวตลอดจนเพื่อนๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจอยา่งดียิง่ในการทาํปริญญา

นิพนธ์คร้ังน้ีจนทาํใหป้ริญญานิพนธ์น้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

                  

                 วระศิลป์  คงดี 
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      15  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษานอกระบบท่ีมีแนวทางใน 

                การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํ 

                ตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยรวมและเป็นรายดา้น  

                จาํแนกตวัแปรตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ..................................... 
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      16  การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม 

               แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของ 

               นกัศึกษานอกระบบ โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามความพร้อมใน 

               การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ........................................................................................... 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลงั 
 ทุกชีวิตท่ีเกิดมาต่างมีความหมายและด้ินรนต่อสูเ้พ่ือใหส้ามารถมีชีวิตอยูร่อดไดใ้นสงัคมอยา่ง

ปกติสุข การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จึงเป็นส่ิงสาํคญั เพราะมนุษยมี์ความสามารถในการคิดหา
แนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี มนุษยมี์ความอยากรู้อยากเห็น และพยายามแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ความรู้ท่ีมนุษยพ์ยายามคน้ควา้และสืบคน้นั้นคือส่ิงท่ีเช่ือถือไดส้ามารถจดจาํไวใ้ชใ้นโอกาสต่างๆ 
และความรู้ท่ีกล่าวถึงน้ีมีลกัษณะสาํคญัประการหน่ึง คือ ไม่จาํเป็นตอ้งแน่นอนเสมอไป แต่จะดาํรงคงอยู่
สภาพนั้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง กาลเวลาผา่นไป ปรากฏการณ์เปล่ียนไป ความรู้นั้นอาจเปล่ียนแปลงได ้
(ธรีญา ชยัธงรัตน์.  2551: 15)  
 ตามมาตราท่ี 24 (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดเ้นน้การฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึก
ปฏิบติัจริงและการประยกุตใ์ชเ้พ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ จึงก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี.  2542: 13) โดย พจนา ทรัพยส์มาน (2549: 3)  
กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล บุคคลเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาในแต่ละบุคคล มนุษย์
เกิดมาพร้อมกบัสญัชาตญาณของความอยากรู้ท่ีไม่ส้ินสุด เราเคยสงัเกตถึงวิธีท่ีทารกนอ้ยสาํรวจของเล่น
ช้ินใหม่บา้งหรือไม่ ทารกจะหยบิของเล่นใส่ปากเพื่อลองล้ิมรสชาติดูวา่เป็นอยา่งไร การเขยา่ การจบัพลิก
ไปมา การขวา้งของท้ิงตลอดจนการแยกส่วนของเล่นช้ินนั้น ลว้นเป็นกรรมวิธีท่ีใชใ้นการสาํรวจของเล่น
ทั้งส้ินซ่ึงถือวา่เป็นสไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและสามารถจะพฒันาต่อเน่ืองกนั ซ่ึง คอลบ์ (ชิดชงค ์
ส.นนัทนาเนตร.  2549: 96) กล่าววา่ เร่ิมจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ประสบการณ์ตรงท่ีเขา้ไป มี
ส่วนร่วมในประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ การสงัเกตอยา่งวิพากษ ์การสงัเกตผูอ่ื้นหรือพฒันาการสงัเกตประสบการณ์
ของตนเอง ความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม เป็นการสร้างทฤษฏีข้ึนมาอธิบายผลการสงัเกตของตนเอง การทดลอง
ดว้ยตนเอง ใชท้ฤษฏีท่ีพฒันาข้ึนในการแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อประกอบ การตดัสินใจ เพราะในช่วงชีวิตของ
คนเราซ่ึงส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 100 ปี คงไม่มีใครปฏิเสธวา่กวา่คร่ึงหน่ึงของชีวิต เป็นช่วงวยัท่ีผกูพนักบั 
การงานหรือปการประกอบอาชีพจนมีวลีท่ีพดูกนัวา่ “งานคือชีวิต” และนอกจากจะนาํมาซ่ึงรายไดเ้พื่อ
การดาํรงชีวิตแลว้ การทาํงานหรือการประกอบอาชีพไดก่้อใหเ้กิดการเรียนรู้มากมายท่ีทาํใหค้นไดพ้ฒันา
ศกัยภาพตนเองทั้งทางดา้นอารมณ์ สงัคม สติปัญญา ตลอดจนทกัษะท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งต่างๆ (เชาวลิต 
ตนานนทช์ยั.  2546: 139)  
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 โดยสรุปมนุษยท่ี์มีความตอ้งการในการอยูร่อดจะพยายามในการสืบคน้และคน้ควา้ ทดลอง ใน
หลายส่ิง เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ขา้กบัช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและเปล่ียนจากสญัชาตญาณ
มาสู่กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบ จากนามธรรมเป็นรูปธรรม และพฒันาในดา้นต่างๆ ไปสู่อาชีพท่ี
สามารถดาํรงชีวิตของตนเองเพื่อการอยูร่อดได ้
 ปริญญา ตนัสกุล (2552: 94) กล่าวไวว้่า ในสังคมไทยตั้งแต่โบราณ มีอยูป่ระโยคหน่ึงท่ีว่า 
“ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด” ซ่ึงกคื็อ รู้มากกวา่ใคร แต่ไม่อาจนาํมนัมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างตนเอง
และสังคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพราะถูกสอนใหเ้รียนรู้อยูอ่ยา่งเดียว โดยไม่รู้วา่จะเอาศาสตร์ท่ีเรียนรู้
มาทั้งหมดมาใชไ้ด ้ วิชาท่ีเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการหยบิควา้เอามา เพื่อทาํใหรู้้โลกทนัโลกเทคโนโลยท่ีีต่างชาติ
คิดรู้ รู้คิดผลิตข้ึนมาดว้ยกระบวนการทางสติปัญญาของคนต่างชาติ ซ่ึงเราคิดวา่น่าสนใจติดตาม เม่ือความรู้ใหม่
ใด  ๆท่ีต่างชาติคิดคน้กนัข้ึนมาแลว้ไดเ้ผยแพร่ เรามกัจะไขว่ควา้กนัมาเพื่อใหไ้ดรู้้กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชิดชงค ์
ส.นนัทนาเนตร (2549: 64) กล่าววา่ การเรียนรู้มิใช่การท่ีเราเพิ่มความรู้ใหม่เขา้ไปแต่การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลง
ความรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พ่ือนาํไปสู่ความรู้ท่ีแทจ้ริง 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดก้าํหนดรูปแบบการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ 3) การศึกษาตามอธัยาศยั ในเฉพาะการศึกษาตามอธัยาศยั
ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามไว ้ดงัน้ีคือ การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ส่ือ 
หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เพื่อกระจายแหล่งบริการการศึกษา ลดความเหล่ือมลํ้าและส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) และ (6) ไดมี้การส่งส่งเสริม
สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และการอาํนวยความสะดวก เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และมีการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี.  2542: 9, 14) 
 การจดันิทรรศการนั้น มีบทบาทและมีความสาํคญัต่อการศึกษาเน่ืองจากการจดันิทรรศการนั้น
เป็นสากล กล่าวคือ การจดันิทรรศการจะทาํไดทุ้กสถานการณ์ ทุกสถานท่ี ทุกสาขาอาชีพ จดัไดท้ั้งภาครัฐ
และเอกชน (ศุภชยั ตนัศิริ. 2546: 73) การนาํเทคโนโลย ีความรู้จากกรุงเทพฯ ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลาง
ของการศึกษาวิทยาการของประเทศไปเผยแพร่แก่นกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนในชนบท โดยหวงัวา่ส่ิงน้ี 
จะเป็นแหล่งการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความรู้ ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ (สุมาลี 
สงัขศ์รี.  2548: 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังาน กศน. สาํนนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2555: 17 – 18) 
ไดมี้นโยบายดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาดงัน้ี 1) พฒันาและจดัทาํนิทรรศการ 
มหกรรมวิทยาศาสตร์สญัจร และจดักิจกรรมท่ีเนน้การเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ปลุกจิตสาํนึกทางดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม กระตุน้การใชค้วามคิด
สร้างสรรคแ์ละสร้างแรงบนัดาลใจใหป้ระชาชนนาํความรู้ ทกัษะ และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปใชใ้นการพฒันาชีวิต พฒันาอาชีพ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 2) เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันาชุมชน โดยเนน้วิทยาศาสตร์ชุมชนใหผู้รั้บบริการสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาอาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัภยัพิบติัจากธรรมชาติและการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน
ในพื้นท่ี  3) ส่งเสริม สนบัสนุน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทาง ดา้นวิทยาศาสตร์แก่ผูรั้บบริการ 4) ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยั
และพฒันาส่ือการเรียนรู้และกิจกรรมดา้นวทิยาศาสตร์ใหมี้รูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย สามารถปลูกฝัง
ใหผู้รั้บบริการมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันานวตักรรม
ดา้นวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นฐานต่อการพฒันาเชิงเศรษฐกิจอยา่งสร้างสรรค ์6) พฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวชิาการ แหล่งจุดประกายการพฒันาอาชีพและแหล่งท่องเท่ียว

ประจาํทอ้งถ่ิน 
 จากนโยบายและจุดเนน้การดาํเนินงานปี 2555 ดา้นวิทยาศาสตร์ของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จะเห็นไดว้า่ บทบาทและหนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการความรู้
แก่ประชาชนในดา้นวิทยาศาสตร์นั้นเป็นภาระหนา้ท่ีหลกัของศูนยว์ิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ
จากรายงานการใหบ้ริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ี ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (2555: 2) ไดบ้นัทึก
สถิติการใหบ้ริการความรู้แก่ประชาชนท่ีผา่นมานั้น มีนกัเรียนและประชาชนใหค้วามสนใจเขา้รับบริการ
เป็นจาํนวนมาก ดงัน้ี ปี 2550 ผูรั้บบริการทั้งหมด 304,136 คน ปี 2551 ผูรั้บบริการทั้งหมด 120,796 คน ปี 2552 
ผูรั้บบริการทั้งหมด 59,720 คน ปี 2553 ผูรั้บบริการทั้งหมด 68,106 คน ปี 2554 ผูรั้บบริการทั้งหมด 61,623 คน 
ปี 2555 ผูรั้บบริการทั้งหมด 77,928 คน  
 จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือในรูปแบบเคล่ือนท่ีและใหเ้ขา้ถึงประชาชนเป็นการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนท่ีอยูห่่างไกลไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีความรู้ ความสามารถ 
ในการใชข้อ้มูลข่าวสาร สามารถพฒันาตนเองและเปิดโอกาสไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตอ้งการ
และสนใจของตนเอง อีกทั้งเพื่อใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ ทดลอง และปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การออกใหบ้ริการในแต่ละคร้ัง จาํนวน
ของประชาชนท่ีเขา้รับบริการมีจาํนวนมาก อีกทั้งนโยบายของหน่วยงานไดล้ดจาํนวนของวิทยากรลง ส่งผล
ใหว้ิทยากรไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของประชาชน จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในนิทรรศการทางวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี หากนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีตอบสนองกบัความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะส่งผลต่อศกัยภาพในการเรียนรู้

ส่ิงท่ีตนสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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 สาระทกัษะการเรียนรู้ หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
กาํหนดใหน้กัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ศึกษาและฝึกทกัษะพร้อมการจดัประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกบั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนไดก้าํหนดเป้าหมาย และการวางแผน 
การเรียนรู้ เพิ่มพนูทกัษะพ้ืนฐานในการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนศึกษาสารสนเทศ จากระดบัชุมชน สู่ระดบัจงัหวดั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจาํเป็น
ในการนาํ ไปใช ้3) การจดัการความรู้ ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หลกัการและกระบวนการของการจดัการ
ความรู้ การฝึกปฏิบติัจริง 4) การคิดเป็น ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิด การตดัสินใจในรายละเอียดท่ี
ตอ้งการ และ 5) การวิจยัอยา่งง่าย จดัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ฝึกทกัษะการสงัเกต
และการคน้หาปัญหาท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหา (สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อธัยาศยั สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2553: 27 – 30) 
 จะเห็นไดว้า่ สาระทกัษะการเรียนรู้ หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดเ้นน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนเป็นหลกั 
เนน้การฝึกปฏิบติั คิดเป็น เพือ่แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีเนน้
เป็นกระบวนการ การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สาํหรับ
นกัศึกษานอกระบบทุกระดบัชั้นท่ีสนใจเขา้รับการบริการ  
 โนลส์ (ลดัดาวลัย ์พทุธรักษา.  2553: 44; อา้งอิงจาก Knowles.  1975: 18) กล่าววา่ การเรียนรู้
ดว้ยการนาํตนเอง (Self – Directed Learning ) คือ ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมของ
บุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความตอ้งการ และความสนใจของตนเอง มีการวางแผนระบุจุดมุ่งหมายใน
การเรียน โดยอาศยัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด สามารถเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง จะเรียนรู้ไดม้ากกวา่ 
ดีกวา่บุคคลท่ีเป็นผูรั้บ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้และใส่ใจ
ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเรียกไดว้า่ ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง จะเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้กวา่ผูเ้รียน
ท่ีเรียนตามการช้ีนาํของผูอ่ื้น ซ่ึงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ
ใฝ่เรียน และคุณลกัษณะในการนาํตนเองของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 โกรว ์(นดัดา องัสุโวทยั. 2550: 8; อา้งอิงจาก Grow.  1996) ไดเ้สนอขั้น ตอนท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้
แบบนาํตนเองไว ้ 4 ขั้นตอน เร่ิมจาก 1) ผูส้อนเป็นผูมี้อาํนาจตามบทบาทโดยผูเ้รียนปฏิบติัตาม 2) ผูส้อน
ใหแ้รงจูงใจ ช้ีนาํโดยผูเ้รียนใหค้วามสนใจ 3) ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
4) ผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ ส่วนผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเอง ถือเป็นแนวทางการปรับเปล่ียน
บทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจนผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้แบบนาํตนเองโดยสมบรูณ์ 
 สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูเ้รียน
การศึกษาต่อเน่ืองสายอาชีพ พบวา่มี 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรักและความตอ้งการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 
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2) ความสามารถในการเลือกทกัษะเพื่อเรียนรู้ 3) การแสวงหาคาํตอบเพื่อการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4) ความรับผดิชอบ
ต่อการเรียนรู้และมีขั้นตอนเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมาย 5) การมีวินยัในตนเองและการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
6) การทุ่มเทเพือ่การเรียนรู้ดว้ยความพยายามอยา่งเหมาะสม 7) การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ 8) ความสามารถริเร่ิมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 9) ความสามารถตั้งคาํถาม เพ่ือการนาํไปสู่
ความรู้ท่ีตอ้งการ 10) การประเมินผลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งยติุธรรม 11) ความอดทนในการเสาะแสวงหา
ความรู้ 
 สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด โดยมีผูส้อนหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นเป็นผูจ้ดัและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนท่ีสาํคญัผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ี

จะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจเพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ชาติ ศรีพนัธ์ (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ดา้น 
คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน ดา้นพฒันาบุคลากร ดา้นพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

และความสากของโรงเรียน ดา้นการบริการท่ีดีในโรงเรียนและดา้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
และชุมชน 

 วาสนา กนัหาสุข (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีความเหมาะสม
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอาคารสถานท่ีและดา้นสภาพแวดลอ้ม และ
ดา้นกิจกรรม 

 วฒิุไกร เล่ือนแป้น (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการ
จดัแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบวา่ 
ผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัแหล่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ หอ้งสมุดและสนามกีฬา 
ในระดบักลาง 5 ดา้น คือ หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตรเรือนเพาะชาํ 
สวนพฤกษศาสตร์และสวนสมุนไพร  
 จะเห็นไดว้า่ ในการจดัหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียนอีกทั้งตอ้ง

คาํนึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มในแต่ละแห่ง เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นั้นไดเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งเรียนรู้ท่ี

มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งทางดา้นสถานท่ีในการจดัแหล่งเรียนรู้ บุคลากรท่ีมีความสามารถ
และเน้ือหาวิชาการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน ยอ่มส่งผลต่อการเรียนรู้และการเขา้สู่แหล่งเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 จากสภาพดงักล่าวขา้งตน้นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีอยูห่่างไกลแหล่งการเรียนรู้และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชน

ท่ีสนใจ แต่ในการออกใหบ้ริการในแต่ละคร้ังสถานท่ีในการจดันิทรรศการจะแตกต่างกนัไปส่งผลต่อการเขา้มา
เรียนรู้ในส่ิงท่ีผูต้อ้งการเรียนรู้สนใจ อีกทั้งวิทยากรในการใหบ้ริการมีจาํนวนจาํกดัไม่สามารถอาํนวยความสะดวก
ในการใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง การสร้างแรงกระตุน้ และพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์
ใหต้อบสนองกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ใหป้ระชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการเกิดการเรียนรู้
ดว้ยการนาํตนเองไดม้ากท่ีสุด จึงจาํเป็นท่ีนิทรรศการเคล่ือนท่ีตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
การนาํตนเองในทุกดา้น 
 ดงันั้นเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนท่ีเขา้รับบริการ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึนผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ของศูนยว์ิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษา (ทอ้งฟ้าจาํลอง) จึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีใน
การจดันิทรรศการ ดา้นวิทยากรหรือดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ เน่ืองจากหากพฒันาสถานท่ี
ในการจดันิทรรศการใหมี้ความเหมาะสมต่อผูเ้ขา้รับบริการ จะช่วยอาํนวยความสะดวกสบายในการเขา้ถึง
แหล่งเรียนรู้และการพฒันาดา้นวิทยากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจะเป็นส่วนท่ีกระตุน้ ค่อยช่วยเหลือผูเ้ขา้รับ
บริการใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาดา้นวิชาการใหมี้ความหลากหลาย และตรงตามความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้รับบริการจะช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการสนใจท่ีจะเขา้มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นั้นได ้
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดั
นิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวิชาการ ใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการ
ไดม้ากท่ีสุด 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุและจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวิชาการ 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ใน 3 ดา้น 
คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวิชาการ 
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ความสําคญัของการวจิัย 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถนาํขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เพือ่นาํไปพฒันา 
การจดันิทรรศการ จดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษา
นอกระบบท่ีเขา้มาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือประชาชนในอนาคตต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดเฉพาะนกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จงัหวดั 
รวมทั้งส้ิน 67,083 คน (รายงานจาํนวนนกัศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน 55/2) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 
ทั้ง 6 จงัหวดั ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มโดยเจาะจง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีความคาดเคล่ือน .05 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 398 คน 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 
  1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variable) แบ่งเป็นดงัน้ี 
   1.1 เพศ แบ่งเป็น 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญิง 
   1.2 อาย ุแบ่งเป็น  
    1.2.1 ตั้งแต่ 15 – 20 ปี 
    1.2.2 ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป 
   1.3 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 
    1.3.1 ชลบุรี 
    1.3.2 ระยอง 
    1.3.3 ปราจีนบุรี 
    1.3.4 ราชบุรี 
    1.3.5 ลพบุรี 
    1.3.6 แพร่ 
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   1.4 ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ แนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ 3 ดา้น คือ ดา้น
สถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวิชาการ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคลือ่นที่ทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการ ขอ้เสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หนิ้ทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

ต่อผูเ้ขา้มารับบริการใหส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนาน มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและเป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 3 ดา้น คือ 
  1.1 ด้านสถานทีใ่นการจัดนิทรรศการ หมายถึง อาคาร สถานท่ีท่ีใชจ้ดัแสดงนิทรรศการเคล่ือนท่ี
ตามแหล่งต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งท่ีตั้งในการออกใหบ้ริการในแต่ละคร้ัง 
  1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง วิทยากรท่ีใหค้าํแนะนาํ จดัแสดง ค่อยอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผุเ้ขา้รับบริการ และร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ 
  1.3 ด้านวชิาการ หมายถึง เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนาํมาจดัแสดงภายในนิทรรศการ
เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกิจกรรมต่าง  ๆท่ีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
 2. นิทรรศการเคลือ่นทีท่างวทิยาศาสตร์ หมายถึง หน่วยบริการของศูนย ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
มุ่งบริการการศึกษาแก่ชาวชนบทโดยเนน้การจดัการศึกษาและจดัแหล่งขอ้มูลทางการศึกษา เพื่อประชาชน 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดความเสมอภาคทางการศึกษา
ของบุคคลในชาติทุก โดยไม่จาํกดัเพศ วยั ระดบัการศึกษาใหท้นักบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงมีแนวทางในการพฒันา 3 ดา้น คือ 
 3. การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความประสงคท่ี์จะเรียนรู้และสามารถ
รับผดิชอบจดัดาํเนินการตามกระบวนการเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบดว้ยตนเองอยา่งเสรี หรืออาจไดรั้บ
การช้ีแจงจากผูรู้้บา้งตามความตอ้งการของตน เป็นกระบวนการซ่ึงผูเ้รียนมีความริเร่ิมในการวิเคราะห์ และ
ตดัสินใจวา่ ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใดหลงัจากนั้นจะกาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้งการระบุถึงวิธีการ
คน้ควา้ท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จจนกระทัง่สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ-ทบทวนถึงผลสัมฤทธ์ิและความสาํเร็จ
ในการเรียนของตนเองได ้
 4. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง หมายถึง ระดบัท่ีบุคคลรับรู้ สภาวะทางจิตใจ และ
ทศันคติ ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหบ้งัเกิดผล ดว้ยความคิดริเร่ิม 
ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ของบุคคลจะดว้ยการช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนจากภายนอกบุคคลหรือไม่กต็าม การประเมินผล
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ของการแสวงหาแหล่งวิทยาการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

ประสบความสาํเร็จ 
 5. นักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ปีการศึกษา 2556 (เน่ืองจาก
ขอ้มูลของจาํนวนนกัศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ปีการศึกษา 2556 ยงัไม่แลว้เสร็จ ผูว้ิจยั จึงนาํ
ขอ้มูลของจาํนวนนกัศึกษานอกระบบในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 มาใชใ้นการกาํหนดกลุ่มประชากร) 
 6. แหล่งเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์
ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวาง
และต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ี

เขา้ร่วมนิทรรศการ 3 ดา้นคือ ดา้นสถานท่ี
ในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นวิชาการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
4. ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ต่างกนั มีแนวทางการพฒันานิทรรศการ
เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในระดบัท่ีต่างกนัมีแนวทางการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  1.  แหล่งการเรียนรู้ 

  2.  การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

  3.  ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

  4.  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

  5.  นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ 

  6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แหล่งการเรียนรู้ 

 แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

ตามความพึงพอใจ สนใจ และตามความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในแหล่งการเรียนรู้ผูว้ิจยัจะ

ศึกษาในประเด็นดงัน้ี คือ 1) ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 2)  ความสาํคญัและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 

และ  3) ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ โดยศึกษารายละเอียดในประเด็น ดงัน้ี 

 1.1 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 

  แหล่งการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั และต่อเน่ือง จาก

แหล่งต่างๆ ไดอ้ยา่งคุม้ค่า มีผูใ้หค้วามหมายของแหล่งการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

  กรมวชิาการ (2545: 43) ไดนิ้ยามความหมายของแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 

  สามารถ รอดสาํราญ (2546: 19) กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ 

ไดแ้ก่ บุคคล สถานท่ีต่างๆ แหล่งวทิยาการธรรมชาติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และ

เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท่ีเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองโดยประสบการณ์ตรงเพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

  ดาํริ บุญชู (2548: 27) กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้ แหล่งขอ้มูลข่าวสารความรู้และประสบการณ์ 

ทั้งหลาย ท่ีสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการท่ีคิดเอง ปฏิบติัเองสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ตามอธัยาศยัและต่อเน่ือง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสุดทา้ยก็เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  



 

 
11 

  ถวลัย ์มาศจรัส (2553: 85) กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้หมายถึง แหล่งขอ้มูล ขา่วสาร สารสนเทศ และ

ประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามอธัยาศยั 

อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจใครเรียนรู้ และเป็นบุคคลท่ีมี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหลกัการดาํเนินงานท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ แหล่งการเรียนรู้คือทุกอยา่งรอบตวั ทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ 

เป็นไดท้ั้งนามธรรมและรูปธรรม สามารถนาํมาถ่ายทอดต่อกนัไดด้ว้ยกระบวนการต่างๆ ทั้ง การฟัง พูด อ่าน 

เขียน และปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน และสามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งการเรียนรู้นาํไปพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 

  1.2.1 ความสาํคญั สังคมในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนจะตอ้งจะตอ้ง

ปรับตวัใหท้นักบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงน้ีใหไ้ด ้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้

แหล่งการเรียนจึงมีความสาํคญัในดา้นต่างๆ มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามสาํคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

   สาํนกังานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน (2547: 1) ไดใ้ห้ความสาํคญัของแหล่งการเรียนรู้วา่ 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ มุ่งใหผู้เ้รียนแต่ละคนได้

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มีความรู้ สามารถนาํเอาความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและเรียนต่อ การ

จดัการเรียนรู้ดงักล่าวนอกจากกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียน มีลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการจดั

แหล่งเรียนรู้และส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนดว้ย 

   ดาํริ บุญชู (2548: 28) กล่าวถึงความสาํคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

    1. เป็นแหล่งท่ีรวมขององคก์รความรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษา

คน้ควา้ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    2. เป็นแหล่งเช่ือมโยงใหส้ถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ทาํใหค้น

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 

    3. เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความสนุกสนานและ

มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 

    4. ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดไดเ้อง ปฏิบติัเองและสร้างความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

    5. ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บการปลูกฝังใหรู้้และรักทอ้งถ่ินของตน มองเห็นคุณค่า และ

ตระหนกัถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

   นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์ (อุดม เชยกียว์งศ.์ 2551: 150; อา้งอิงจาก นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์ 2533: 

13) กล่าววา่ แหล่งความเรียนรู้ หรือแหล่งวิทยาการในชุมชนนั้นมีความสาํคญั ดงัน้ี 
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    1. เป็นแหล่งท่ีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือ

ปฏิบติัจริงได ้ เช่น การแกเ้คร่ืองยนต ์ การประดิษฐ์เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี การทาํอาหาร ขนม หรือ

ประดิษฐด์อกไม ้เป็นตน้ 

    2.  เป็นแหล่งท่ีช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 

    3. เป็นการศึกษาตลอดชีวติท่ีประชาชนจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆ ไดด้ว้ย

ตนเองตลอดเวลา ไม่จาํกดัเพศและวยั 

    4. เป็นแหล่งท่ีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เน้ือหาความรู้จากแหล่งกาํเนิดได ้ เช่น 

การศึกษาโบราณสถานโบราณวตัถุ หรือศาสนสถาน พนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว ์สภาพชีวติความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของ

สัตวช์นิดต่างๆ ถึงแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในป่า 

    5. เป็นแหล่งท่ีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ เพื่อใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบัวิทยาการใหม่  ๆ ท่ีมี

การคิดคน้ข้ึนและไดข้องจริง เช่น การศึกษานวตักรรมกรรมโดยดูจากวีดีทศัน์ ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรือส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งวทิยาการประเภทน้ีจะเป็นส่ือท่ีมีความสาํคญัในหลายดา้น คือ 1) เป็นแหล่งให้

ข่าวสาร เปิดโดลกทศัน์ของผูศึ้กษาให้กวา้งไกลกวา่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ช่วยใหเ้กิดความสนใจในเร่ือง

สาํคญั ช่วยยกระดบัความมุ่งมัน่โดยการเสนอภาพในอุดมคติ เสนอผลสาํเร็จและความกา้วหนา้ของงานและ

บุคคลต่าง  ๆ 2) เป็นส่ิงช่วยเปล่ียนทศันคติและค่านิยมเพื่อใหเ้กิดการยอมรับส่ิงใหม่ เกิดแนวความคิดใหม่ และเกิด

มุมมองใหม่ข้ึน 3) เป็นส่ือการสอนสมยัใหม่ท่ีใหค้วามรู้ ก่อให้เกิดทกัษะ ช่วยให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ 

แนวความคิดใหม่ และเกิดมุมมองใหม่ข้ึน 

   สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (ถวลัย ์ มาศจรัล. 2553: 86; อา้งอิงจาก สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2545) ไดใ้หบ้ทบาทของแหล่งการเรียนรู้ในการใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้รียนทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอธัยาศยัเอาไว ้ดงัน้ี 

    1. แหล่งเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการ การเรียนรู้โดยการ

ปฏิบติัจริง ทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชนท่ีมีแหล่งการเรียนรู้ของตนเองอยูแ่ลว้ และการเรียนรู้ของคนอ่ืน  ๆ ทั้งใน

ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 

    2. เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทศันศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งฝึกอาชีพของผูเ้รียน 

    3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตนเอง 

    4. เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ วจิยัและฝึกอบรม 

    5. เป็นองคก์รเปิดผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง 

    6. สามารถเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนเชิงรุก เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงประหยดัและ

สะดวก 

    7.  มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
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    8. มีส่ือประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย ส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาอาชีพ 

 จากความสาํคญัขา้งตน้สรุปไดว้า่ แหล่งการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้ และเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมกระบวนการ

เรียนรู้ต่างๆ เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งยืดหยุน่ เกิดการพฒันาศกัยภาพและประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนอีก

ทั้งยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัต่อเหตุการณ์โดยท่ี

ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคล ไม่มีขอ้จาํกดัในการเรียนรู้สามารถ

เขา้ถึงไดเ้ม่ือตอ้งการ 

  1.2.2 ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง จากแหล่งการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่าง  ๆ ทาํใหเ้กิดกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงมีนกัการศึกษาเสนอแนวความคิด

เก่ียวกบัประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ี 

   กรมวิชาการ (2545: 6 – 7) กล่าวถึง ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ในยคุ

ปัจจุบนัไวว้า่ เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ท่ีทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกเพิ่มพนูทกัษะและ

ประสบการณ์ สร้างสถานการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของการคิด คือ การคิด

ไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแก่

ผูเ้รียน 

   อุดม เชยกีวงศ ์ (2551: 151) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหา

ความรู้จากแหล่งความรู้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นการสร้างเสริม

ประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รียน 

    ภคัธีรา พงศศ์รีตรีเนตร (2553: 11) กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เห็นคุณค่าของการเรียนมากข้ึน และสามารถนาํความรู้ไปพฒันาตนและ

สังคมได ้

 จากประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งท่ีผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์โดยตรง ทาํใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มมากข้ึน 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต เพิม่

ศกัยภาพการเรียนรู้แก่ตนเอง กระตุน้และตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ  

 1.3 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ 

  แหล่งการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ อาจเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน หรือมนุษยส์ร้างข้ึน 

เป็นไดท้ั้งส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม ไดมี้ผูจ้าํแนกแระเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้

ดงัน้ี 
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  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542: 14) มาตรา 25 กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้ท่ีทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 8 ประเภท คือ พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  

  กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 144) แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ประเภท คือ  

   1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้น  

   2.  แหล่งวทิยาการต่างๆ เช่น ห้องสมุด หน่วยงาน สถาบนั องคก์ร ซ่ึงใหข้อ้มูล และ

บริการความรู้ดา้นต่างๆ   

   3.  สถานประกอบการต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้และฝึกอบรมวชิาชีพต่างๆ ในชุมชน  

   4.  ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว ์พิพิธภณัฑ ์

   5.  ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั วารสาร หนงัสืออา้งอิง 

   6.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  รุ่ง แกว้แดง (ศิริพร ทิพยสิ์งห์. 2545: 28; อา้งอิงจาก รุ่ง แกว้แดง. 2543: 83) ไดแ้บ่งประเภทของ

แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนอายุระหวา่ง 6 – 24 ปี ไวด้งัน้ี สถานศึกษา ครอบครัว สถาบนั

ศาสนา ส่ือมวลชน ชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน อินเตอร์เน็ต 

  สพีทต ์และ คาเมรอน (สุวทิย ์มูลคาํ; และ อรทยั มูลคาํ. 2546: 107 – 129; อา้งอิงจาก Spaeth; 

& Cameron.  2000: 325 – 343) ไดแ้บ่งการเรียนรู้ออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

   1.  สถาบนัชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ในวิถีชีวติและการทาํมาหากินในชุมชน เช่น วดั ตลาด 

   2. สถานท่ีหรือสถาบนัท่ีรัฐหรือประชาชนจดัตั้งข้ึน เช่น พิพิธภณัฑสถาน ศูนยเ์ยาวชน 

   3.  จากส่ือเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน เช่น วดีีทศัน์ ภาพยนตร์ ภาพสไลด ์ 

   4. ส่ือเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน เช่น วารสาร ตาํรายาพื้นบา้น 

   5.  จากบุคลากรผูมี้ความรู้ดา้นต่างๆ ในชุมชน เช่น หมอพื้นบา้น ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทาง

ศาสนา 

   6.  ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ เช่นภูเขา แม่นํ้า อากาศ  

   7.  มนุษยแ์ละสัตวต่์าง ๆ เช่น บุคคลรอบตวัและสัตวต่์างๆ ทุกชนิด 

  สุจิต ศิลารักษ ์ (อุดม เชยกีวงศ.์ 2551: 152; อา้งอิงจาก สุจิต ศิลารักษ.์ 2528) กล่าววา่ แหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนสามารถจดัใหมี้รูปแบบต่างๆ ออกไปไดต้ามชนิดของการจดั ซ่ึงอาจแยกได ้ดงัน้ี 

   1. แหล่งส่งเสริมกิจกรรม เช่น กิจกรรมอนามยั อาชีพ นิทรรศการ การอภิปราย การให้

ความรู้เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นการเพิ่มเติมความรู้เดิมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

   2. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ตลอดจนหตัถกรรมพื้นเมืองซ่ึงกระจดักระจาย

ทัว่ไป และแตกต่างกนัออกไปในแต่ละหมู่บา้น แหล่งการเรียนรู้ประเภทน้ีช่วยใหเ้ห็นความสาํคญัของทอ้งถ่ิน ช่วย

ใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากรเหล่าน้ีใหมี้ประโยชน์สืบไป 



 

 
15 

   3. แหล่งท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญใน

สาขาวชิาต่าง  ๆท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน บุคคลเหล่าน้ีสาํคญัมาก เพราะมีความชาํนาญและความเช่ียวชาญ มีความสาํเร็จในการ

ประกอบอาชีพ เป็นบุคคลท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินและควรนาํมาใหค้วามรู้แก่ผูอ่ื้น 

   4.  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ีให้คุณค่าทางวฒันธรรม เช่น โบสถ ์ วดั และศิลปะท่ีมีคุณค่า ควร

อนุรักษไ์ว ้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยใหเ้กิดความหวงแหนในคุณค่าทางวฒันธรรม อนัเป็น

มรดกของคนไทย 

   5. แหล่งเสนอขอ้มูลข่าวสาร คือ เป็นท่ีรวบรวมข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบั

ความตอ้งการของประชาชนในชนบท ประกอบดว้ย หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพต่์างๆ แผน่ปลิว แผน่พบั และ

เอกสารทุกอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

  อุดม เชยกีวงศ ์(2551: 153 – 154) ได ้จาํแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้ หรือแหล่งความรู้ หรือ

แหล่งวทิยาการ ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

   1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วธีิการ เช่น นวตักรรม ความกา้วหนา้ทาง 

วทิยาการ ส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ วธีิการสอนแบบต่างๆ เทคนิคกระบวนการทาํงาน หรือการแกปั้ญหาต่างๆใน

ทอ้งถ่ิน 

   2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทส่ือท่ีทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ ประสบการณ์ 

ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

    2.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น เอกสาร หนงัสือ ตาํรา ใบปลิว จุลสาร ฯลฯ 

    2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใหภ้าพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง ทั้งใหภ้าพและเสียง เช่น 

ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วดีีทศัน์ สไลด ์รูปภาพ ฯลฯ 

   3. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานท่ีหรือวตัถุส่ิงก่อสร้างต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

    3.1 สถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งนํ้า ป่า ภูเขา สัตว ์พืช แร่ธาตุ 

    3.2 สถานท่ีท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างซ่ึงมนุษยส์ร้างข้ึนมา เพื่อวตัถุประสงคต่์าง  ๆ เช่น ตลาด 

โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

   4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล คือ ผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะภูมิปัญญา มี

ประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่าง  ๆในทอ้งถ่ินท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เจตคติให้แก่ผูท่ี้สนใจตอ้งการเรียน 

  รักขณา ตณัฑวฒุโฒ (2555: 144 – 149) ไดก้าํหนดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้

สามารถพฒันาตนเองได ้ดงัน้ี 

   1. ท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท่ีใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุดคือ 

ท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น มีทั้งอ่านหนงัสือพิมพแ์ละท่ีอ่านวารสารกระจายอยูท่ ัว่ประเทศกวา่พนัแห่ง มี

บุคลากรในชุมชนเป็นผูดู้แล ใชง้บประมาณจากแหล่งต่างๆ ในการจดัหาหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสืออ่ืนๆ บาง
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แห่งไดรั้บหนงัสือจากการบริจาค เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการอ่าน หลงัจากพฒันาใหส้ามารถอ่านและ

เขียนหนงัสือได ้

   2. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นหลายแห่งไดรั้บการพฒันาใหมี้ส่ือ

อ่ืนๆ ประกอบ เช่น เทปเสียง วดิีทศัน์ ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม มีการพบกลุ่มนกัศึกษาทางไกล กลุ่ม

สนใจ แลกเปล่ียนความรู้ในชุมชนเกิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนข้ึนทัว่ประเทศ 

   3. หอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตไดอ้ยา่งดี ประชาชน

สามารถจะเลือกเวลาท่ีจะไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไดโ้ดยสะดวก มีทั้งห้องสมุดประชาชนประจาํจงัหวดั 

หอ้งสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชนอาํเภอ มีการพฒันาห้องสมุดใหมี้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการข่าวสารต่างๆ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จดันิทรรศการ จดัเวทีเปิดให้

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนองความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของชาวบา้นผูม้าใช้

บริการ สาํหรับประชาชนท่ีอยูห่่างไกลหากไม่สามารถจะเดินทางมารับบริการไดส้ะดวก ยงัมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น

หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีในรูปแบบของรถหอ้งสมุด หรือเรือหอ้งสมุด เพื่อใหบ้ริการแก่ชุมชนท่ีห่างไกล และเพื่อ

ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมกวา้งขวางมายิง่ข้ึน อีกทั้งยงัมีหอ้งสมุดอินเตอร์เน็ตใหป้ระชาชนศึกษาหาความรู้อยา่ง

อิสระ 

   4. ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีสาํหรับประชาชนในการพฒันาตนเอง ดา้น

ทกัษะฝีมือเพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีอาเซียน มีการจดัหลกัสูตรพฒันาอาชีพตามความสนใจ หลกัสูตร

อบรมวชิาชีพระยะสั้นต่าง  ๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บโอกาสในการพฒันาฝีมือของตนเองดว้ยงบประมาณท่ีประหยดั 

ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนบางแห่งมีการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนในหลกัสูตรบริการธุรกิจระยะสั้นโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย ครอบคลุมการบริการจดัการธุรกิจสินคา้ OTOP การดาํเนินงานธุรกิจ ส่งออก การตลาด และช่องทาง

การจาํหน่าย รวมทั้งภาษาองักฤษธุรกิจ ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมีความรู้ดา้นการเงิน การบญัชี การขายสินคา้บน

อินเตอร์เน็ต การบริหารบุคคล เม่ือจบหลกัสูตรประชาชนจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดด้ว้ยตนเอง บนพื้น

ฐานความรู้ดา้นการขาย การตลาด สามารถขายสินคา้ทั้งในและต่างประเทศได ้

   5. ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนท่ีอยู่

ตามบริเวณรอยต่อระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยดาํเนินการจดั

การศึกษาและฝึกอบรมดา้นอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความจาํเป็น ความตอ้งการของประชาชน 

บริเวณชายแดน มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างอาชีพ ความตอ้งการของประชาชนบริเวณชายแดน มุง้เนน้ใหเ้กิดการ

สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแก่ประชาชน ส่งเสริม สนบัสนุนการแกปั้ญหา

เศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คงและการเมือง เป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพฒันาการศึกษาดา้นอาชีพ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชนบริเวณชายแดน ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใหบ้ริการแก่

ประชาชนครอบคลุมพื้นท่ี 9 จงัหวดั คือ กาญจนบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงราย ปัตตานี มุกดาหาร สระแกว้ 

สุรินทร์ และ อุตรดิตถ์ 
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   6. ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นกลไกการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต อีกอยา่งท่ีมี

ความสาํคญั การจดัการศึกษาของศูนยว์ทิยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาครอบคลุมการส่งเสริมการศึกษาดว้ยวสัดุ 

อุปกรณ์ การทดลอง สาธิต การแสดง ทอ้งฟ้าจาํลอง การจดัแหล่งวทิยาการใหค้วามรู้ทางดา้นดาราศาสตร์ อวกาศ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี มีการจดัค่ายวทิยาศาสตร์ จดันิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ทั้งในพื้นท่ี

และการใชร้ถเคล่ือนท่ีไปตามชุมชนต่าง  ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ประชาชนโดยไม่จาํกดั

พื้นความรู้ เพศ วยั และช่วงเวลา เนน้การปลูกฝังกระบวนการความคิดแบบวทิยาศาสตร์แก่ประชาชนทัว่ไป 

 จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ประเภทของแหล่งการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ 1) แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดจากบุคคล เช่น ภูมิปัญญา สถานศึกษา สถานท่ีสาํคญั เคร่ืองมือส่ือสาร ผูมี้

ประสบการณ์ แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างของมนุษย ์ 2) แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดตามธรรมชาติ เช่น 

แม่นํ้า ภูเขา ป่าไม ้ ทะเล ซ่ึงสามารถปรับปรุงและพฒันาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัลกัษณะของสภาพแวดลอ้มได ้ไม่มีความเส่ียงหรือเป็นเป็นอนัตรายต่อผูเ้รียน สามารถเขา้ถึงและ

รับรู้ไดง่้าย 

 

2.  การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ และ

สามารถตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการพฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้

เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในประเด็น ดงัน้ี 2.1) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 2.2) 

ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 2.3) ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 2.4) ลกัษณะและ

ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 2.5) องคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยศึกษารายละเอียดในแต่ละ

ประเด็น ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  แนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น คาฟฟาเรร่า (วฒิุพล สกลเกียรติ. 

2546:146; อา้งอิงจาก Caffarella.  1993: 26 – 27) ไดน้าํเสนอไว ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 

   1. ปรัชญามนุษยนิยม แนวคิดน้ีนาํมาใชใ้นภาพของการเรียนรู้ท่ีเนน้การเกิดข้ึนกบับุคคลและ

การพฒันาตนเอง ผูเ้รียนคาดหวงัในการเรียนรู้ของคนเองดงันั้น การเรียนรู้ตามความตอ้งการจะมีความสาํคญัมากกวา่

เน้ือหา 

   2. ปรัชญาพิพฒันาการนิยม ท่ีมีมุมมองเช่นเดียวกบัปรัชญามนุษยนิ์ยมในเร่ืองของผูเ้รียนท่ี

เป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ จุดเด่น คือ ผูเ้รียนสามารถรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีผู ้

คอยช้ีแนะและสนบัสนุนการเรียนรู้นั้น การเรียนรู้จึงเนน้กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยการปฏิบติั 

 

   3. ปรัชญาพฤติกรรมนิยม เป็นแนวคิดท่ีใชอ้ธิบายถึงวธีิการท่ีบุคคลเขา้สู่กระบวนการ 
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การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยเฉพาะการพฒันาแผนในรูปของสัญญาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเอง แผนหรือสัญญาการเรียนรู้จะใหค้วามสาํคญักบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีช้ีเฉพาะ หรือ

จุดประสงคใ์นเชิงพฤติกรรม โดยเลือกให้เหมาะสม เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จ และเพื่อการประเมินผล 

   4. แนวคิดของ Critical Perspective แนวคิดน้ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึง

เป็นหน่ึงในหลกัการสาํคญัของปรัชญาพิพฒันาการนิยม ท่ีเนน้วา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจะนาํมาซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: 8 – 9) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองถูกนาํมาใชค่้อนขา้งมากใน

วงการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษานอกโรงเรียน เช่น วิทยาลยัชุมชนและวทิยาลยัการอาชีพ การเรียนในระดบั

ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา และในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะวา่นกัศึกษา

ผูใ้หญ่ส่วนมาก มีความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี จะ

เกิดข้ึนจากการเร่ิมตน้ของผูเ้รียนเองเป็นสาํคญั (Learner’s Initiative) นอกจากนั้นแลว้การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

จะมีลกัษณะท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการวางแผนการเรียน การดาํเนินการเรียน รวมทั้งการ

ประเมินผลส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ ความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองน้ีไดท้วมีากยิง่ข้ึนในช่วง ค.ศ. 1980 

เป็นตน้มา 

 2.2 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นกระบวนการซ่ึงผูเ้รียนมีความริเร่ิมในการวิเคราะห์ และตดัสินใจวา่

ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด หลงัจากนั้นจะกาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้งการระบุถึงวธีิการคน้ควา้ท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จจนกระทัง่สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ-ทบทวนถึงผลสัมฤทธ์ิและความสาํเร็จในการ

เรียนของตนเองได ้

  โนลล ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2547: 9; อา้งอิงจาก Knowles. 1975: 14 – 17) ไดร้ะบุคุณลกัษณะสาํคญั

ของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ จะตอ้งพิจารณาเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึน กบัตวั

ผูเ้รียนและกระบวนการเรียน ไดแ้ก่ 

   1. สามารถเพิ่มความรับผดิชอบใหก้บัผูเ้รียนแต่ละคนในการตดัสินใจทุกขั้นตอน รวมทั้ง

สามารถควบคุมตนเองใหมี้ความมานะบากบัน่ต่อการเรียนรู้ 

   2. การนาํตนเองไดถื้อวา่ เป็นคุณลกัษณะดีท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลทุกคน สามารถ

นาํไปใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ของการเรียนรู้ 

   3. การนาํตนเองไดน้ั้นไม่จาํเป็นวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดยอยูห่่างไกลจากผูอ่ื้นสามารถ

เรียนรู้ในท่ามกลางผูอ่ื้นได ้

   4. ผูเ้รียนโดยการนาํตนเอง จะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้จากความรู้ และทกัษะใน 

สถานการณ์หน่ึงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆได ้

   5. การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรทั้งหลาย  
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เช่น การอ่านดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมในการเขา้กลุ่มเพื่อทบทวนความรู้ การฝึกปฏิบติังานกิจกรรมการเขียน เพื่อ

รายงานผลการเรียน เป็นตน้ 

   6. บทบาทของครูหรือผูส้อนท่ีมีประสิทธิภาพในการสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองเป็นส่ิงท่ีสามารถดาํเนินการได ้ เช่น การสนทนากบัผูเ้รียนการเสนอแนะแหล่งและส่ือการเรียนรู้ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการคิดพินิจพิเคราะห์ เป็นตน้ 

   7.  สถาบนัการศึกษาจาํนวนมากพยายามหาทางสนบัสนุนวธีิการศึกษาดว้ยตนเอง ผา่นการ

เรียนรู้ระบบเปิด (Open Learning) ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล เปิดสอนรายวชิา และการจดัโปรแกรมการเรียน

ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ 

  บรุ๊คฟิลด ์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 10; อา้งอิงจาก Brookfield.  1984) การเรียนรู้ดว้ยการนาํ 

ตนเองนั้น มีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยคุของปรัชญาเมธีชาวกรีก เช่น โซเคตริส พลาโต และอริสโตเติล 

ตลอดจนในบางประเทศท่ีถูกปกครองในยคุการล่าอาณานิคม เช่น ในทวปีแอฟริกา หรือเอเชีย ตลอดจน

อเมริกา ทั้งน้ีเป็นเพราะการขาดแคลนการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบให้แก่ประชาชนในประเทศดงักล่าว จึง

ก่อใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีประชาชนจะตอ้งหาทางเรียนรู้ เพื่อความอยูร่อดของตนเอง อยา่งไรก็ตาม ถา้จะ

กล่าวถึงวธีิการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยา่งเป็นทางการก็จะเร่ิมในศตวรรษท่ี 19 ในสหรัฐอเมริกา โดยท่ีไดมี้

การบนัทึกและสนบัสนุนการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Education) ของประชาชนจาํนวนมาก  

  การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมาจากคาํในภาษาองักฤษท่ีวา่ "Self-Directed Learning" โดยมีนกั

การศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความหมายไวต้่างๆ กนั ดงัน้ี 

  โนลล ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 10; อา้งอิงจาก Knowles.  1975: 18) เป็นผูเ้ร่ิมใชค้าํน้ี เป็นคร้ัง

แรก ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใชใ้นการสร้างความตอ้งการในการ

เรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การทาํกิจกรรมเพื่อคน้หาความรู้ เช่น การคน้ควา้เอกสาร และแหล่ง

ความรู้ต่างๆ การพบปะบุคคล การเลือกและการกาํหนดแผนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรม

ส่วนใหญ่เกิดข้ึนดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะโดยไดรั้บหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นก็ตาม เช่นเดียวกบั  

  กริฟฟิน (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2547: 10; อา้งอิงจาก Griffin.  1983: 153) ไดอ้ธิบายวา่ การเรียนรู้ 

ดว้ยการนาํตนเองเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายไปสู่ 

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตน และความสามารถในการวางแผนปฏิบติัการ และประเมินผลการเรียนรู้  

  สเคเจอร์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2547: 11; อา้งอิงจาก Skager.  1987: 13) ไดอ้ธิบายวา่ การเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองเป็นการพฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียน ตลอดจนความสามารถในการวางแผน การ

ปฏิบติั และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนทั้งในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบุคคล และในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ

กลุ่มการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง หมายถึง การเป็นตวัของตวัเอง ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง มีความเป็นอิสระ

โดยอาศยัความช่วยเหลือจากภายนอกนอ้ยท่ีสุด 

  ทฟั (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 11; อา้งอิงจาก Tough.  1979: 14) เป็นผูท่ี้ทาํการศึกษาเร่ืองน้ี 
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อยา่งจริงจงั ไดก้าํหนดหน่วยในการวดัปริมาณการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองออกเป็น "โครงการเรียน" (Learning 

Project) โดยการกาํหนดค่าเปรียบเทียบวา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีใชเ้วลาร่วมกนั

ตั้งแต่ 7 ชัว่โมงข้ึนไป ถือวา่เป็นหน่ึงโครงการเรียน และเม่ือผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

แลว้ ผูเ้รียนควรจะไดรั้บรู้ เกิดทศันคติ ไดรั้บทกัษะ หรือสามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดกระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ อนั

เป็นผลมาจากการเรียนรู้นั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอาจจะเกิดไดจ้ากการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป 

การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การอ่านเอง คิดเอง ทดลองปฏิบติัหรือคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  ตูจแมน (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2547: 12; อา้งอิงจาก Tuijnman.  1996: 105) ไดเ้สนอส่ิงท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นประเด็นสาํคญัๆ ดงัน้ี 

   1. ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถเพิ่มความรับผดิชอบ เพื่อการตดัสินใจในการมีความมานะบาก

บัน่ในการเรียนรู้ 

   2. การนาํตนเองไดน้ั้น เป็นคุณลกัษณะดีท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลทุกคน และสามารถจะ

นาํไปใชใ้นแต่ละสถานการณ์การเรียนรู้ 

   3. ผูเ้รียนโดยการนาํตนเอง จะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้จากความรู้และทกัษะ ใน

สถานการณ์หน่ึงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆได ้

   4. การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆรวมทั้งทรัพยากรทั้งหลาย เช่น 

การอ่านดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมในการเขา้กลุ่มทบทวนความรู้ การฝึกปฏิบติังานกิจกรรมการเขียน

สร้างสรรค ์

   5. สถาบนัการศึกษาจาํนวนมากพยายามหาทางสนบัสนุนวธีิการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองผา่น

การเรียนรู้ระบบเปิด (Open Learning) ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล เปิดสอนรายวชิาการเรียนดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ 

  วนิดา พลอยสังวาล (2546: 28) ไดส้รุปความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเองวา่ การท่ีผูเ้รียน

สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งมีอิสระมีความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเองและ

สามารถตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้

ในสถานการณ์ต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์

  ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ (2546: 13) ไดส้รุปวา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองคือ กระบวนการเรียนรู้

ท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการและรอเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพหรือแกไ้ขปัญหาในการทาํงานของตน 

โดยมีอิสระและความรับผดิชอบในการกาํหนดเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา คดัสรรทรัพยากรทาง การเรียนรู้

ตลอดจนการวดัและประเมินผลสาํเร็จในการเรียนรู้ 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้ อาจจะสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ของบุคคล โดยบุคคลนั้นมีความคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนการเรียน

อยา่งเหมาะสม เลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม เลือกวธีิการเรียนท่ีเหมาะสม และมีการวดัและประเมินผลตนเอง 
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สามารถเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ของตนได ้ โดยท่ีกระบวนการทั้งหมดเกิดข้ึนเองตามสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดัเรียงลาํดบัของแต่ละบุคคล 

 2.3 ความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  โนลล์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 13; อา้งอิงจาก Knowles. 1975: 15 – 17) ไดเ้สนอความสาํคญัใน

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ไวด้งัน้ี 

   1. คนท่ีเรียนรู้ดว้ยการริเร่ิมดว้ยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกวา่และดีกวา่คนท่ีเป็นพียง

ผูรั้บหรือรอให้ครูถ่ายทอดวชิาความรู้ใหเ้ท่านั้น คนท่ีเรียนดว้ยตนเองจะเรียนอยา่งตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย และมี

แรงจูงใจ สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่และยาวนานกวา่บุคคลท่ีรอรับคาํสอนแต่เพียงอยา่งเดียว 

   2. การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางจิตวทิยา และกระบวนการทาง

ธรรมชาติมากกวา่คือ เม่ือตอนเด็กๆเป็นธรรมชาติท่ีจะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดู และ

ตดัสินใจแทนให ้เม่ือเติบโตมีพฒันาการข้ึนเร่ือย  ๆพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระไม่ตอ้งพึ่งพิงผูป้กครอง ครู และ

ผูอ่ื้น การพฒันาเป็นไปในสภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวัของตวัเอง 

   3. พฒันาการใหม่ๆทางการศึกษา มีหลกัสูตรใหม่ หอ้งเรียนแบบเปิด ศูนยบ์ริการทาง 

วชิาการ การศึกษาอยา่งอิสระ โปรแกรมการเรียนท่ีจดัแก่บุคคลภายนอก มหาวิทยาลยัเปิด และอ่ืนๆ รูปแบบของ

การศึกษาเหล่าน้ี ลว้นผลกัภาระรับผดิชอบไปท่ีผูเ้รียนให้เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

   4. การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นความอยูร่อดของชีวติในฐานะท่ีเป็นบุคคล และเผา่พนัธ์ุ

มนุษย ์ เน่ืองจากโลกปัจจุบนัเป็นโลกใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปกวา่เดิม ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึน

เสมอ และขอ้เทจ็จริงเช่นน้ีเป็นเหตุผลไปสู่ความจาํเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

  ทฟั (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 13; อา้งอิงจาก Tough.  1979: 16 – 17) เพิ่มเติมความสาํคญั

เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองไวว้า่ ตอ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการท่ีผูเ้รียนเก่ียงขอ้ง (Learning 

Project) มาจากการวางแผนดว้ยตนเอง Tough เนน้วา่กิจกรรมการเรียนดว้ยการนาํตนเองไวว้า่ ตอ้งเป็น

แรงผลกัดนัท่ีทาํใหเ้กิดความสนใจเก่ียวกบัการเป็นตวัของตวัเอง และนาํตนเองในการเรียนรู้ 

 จากนกัการศึกษาหลายท่านอาจสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจดัเป็นกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวติ เป็นการเรียนรู้ท่ียอมรับสภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคลสนองตอบต่อความตอ้งการ และความสนใจของ

ผูเ้รียน ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียนวา่ ทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีตนเอง

จะสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2.4 ลกัษณะและข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  2.4.1 ลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

   ลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง กริฟฟิน (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 14; อา้งอิงจาก 

Griffin.  1983: 108) ไดจ้าํแนกรูปแบบหรือลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองออกเป็น 5 กลุ่มความคิด ดงัน้ี 
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    กลุ่มที ่ 1 เป็นแนวคิดของ Knowles นกัการศึกษาผูใ้หญ่แห่งสหรัฐอเมริกาไดเ้สนอ

รูปแบบของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีเรียกวา่ “สัญญาการเรียน” (Learning Contract) เป็นการมอบหมาย

ภาระงานใหแ้ก่ผูเ้รียนวา่ จะตอ้งทาํอะไรบา้งเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ตามเป้าประสงค ์ และผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขนั้น ซ่ึง โนลล ์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 15; อา้งอิงจาก Knowles.  1975: 61) ไดส้รุปลกัษณะของ

ผูเ้รียนดว้ยการนาํตนเอง โดยไดใ้ชรู้ปแบบของ สัญญาการเรียน กบัผูเ้รียนในระดบับณัฑิตศึกษาในสาขา

การศึกษาผูใ้หญ่ และไดค้น้พบขอ้สรุปท่ีจะบงัเกิดผลดี 9 ประการ คือ 

     1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งการเรียนและมีทกัษะท่ีจาํเป็นใน

การเรียนรู้ คือ รู้ความแตกต่างระหวา่งท่ีมีครูเป็นผูแ้นะนาํ กบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

     2. มีความคิดเป็นของตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง มีอิสระ และมีความสามารถใน

การนาํตนเอง 

     3. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนๆ เพราะเพื่อนจะเป็นผูท่ี้สะทอ้นใหท้ราบถึง

ความตอ้งการในการเรียนรู้ของตวัเอง การวางแผนการเรียน รวมทั้งการไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆจาก

บุคคลเหล่านั้น 

     4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ของตวัเอง ตาม

ความเป็นจริง โดยอาจจะไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

     5. มีความสามารถในการเปล่ียนความตอ้งการเป็นจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้จาก

ความตอ้งการของตวัเอง ในรูปแบบท่ีมีการประเมินผลสาํเร็จได ้

     6. มีความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัผูส้อน ในการทาํเร่ืองยากให้

ง่ายและชดัเจนข้ึน ตลอดจนอาศยัความช่วยเหลือและปรึกษา 

     7. มีความสามารถในการสรรหาบุคคล แหล่งเอกสารทางวชิาการท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 

     8. มีความสามารถในการเลือกวธีิการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งวทิยาการ และมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนอยา่งมีทกัษะ 

     9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํผลท่ีไดไ้ปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

    กลุ่มที ่ 2 เป็นแนวคิดของ Tough นกัการศึกษาผูใ้หญ่แห่งประเทศแคนนาดา ไดก้าํหนด 

“โครงการเรียน” เป็นเคร่ืองช้ีวดัลกัษณะและปริมาณการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของประชาชนวยัผูใ้หญ่

โดยทัว่ไป 

    กลุ่มที ่ 3 เป็นแนวคิดของ Skinner ในเร่ืองบทเรียนสาํเร็จรูป (Individualized Program 

Instruction) ซ่ึง Griffin ไดว้ิจารณ์วา่ วธีิน้ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามขอ้เสนอแนะของส่ือการเรียนนั้น ซ่ึง
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มิใช่การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง หากแต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการกาํกบัของครู (Teacher- Directed 

Learning) มากกวา่ 

    กลุ่มที่ 4 เป็นแนวคิดในการจดัการศึกษาท่ีต่างไปจากรูปแบบของสถานศึกษาตามปกติ

ทัว่ไป (Non-Traditional Institution Approach) ตวัอยา่งกิจกรรมตามแนวน้ี เช่น การจดัการศึกษาในรูปของ

ตลาดวชิา มหาวทิยาลยัเปิด และการศึกษาทางไกล 

    กลุ่มที่ 5 ไดแ้ก่ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัทัว่ไป สาํหรับนกัการศึกษาท่ีได ้

ทาํการคน้ควา้และวจิยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นกัศึกษานอกโรงเรียนของไทยท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ือง

น้ีคือ สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 11; อา้งอิงจาก สมบติั สุวรรณพิทกัษ.์  2524: 6) เสนอวา่ 

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เช่น จาก

เพื่อน หรือครู ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในท่ีน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 

     1.  การวเิคราะห์และการกาํหนดความตอ้งการของตนเอง 

     2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

     3.  การหาแหล่งวทิยาการทั้งท่ีเป็นวสัดุและบุคคล 

     4.  การเลือกวธีิการเรียนและกิจกรรมการเรียน 

     5.  การกาํหนดวธีิการประเมินผลการเรียน 

   อติพร หงส์ทอง (2547: 11) กล่าววา่ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถกระตุน้ให้ตนเองมีความอยากท่ีจะ

รู้และร่วมแสวงหาแหล่งขอ้มูลดว้ยตนเองโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ผูท่ี้มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้เปิดรับขอ้มูลใน

ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนพร้อมทาํความเขา้ใจ แสวงหาแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะ

ประเมินตนเองในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง รวมทั้งสามารถสร้างแรงกระตุน้ให้ตนเอง ในการเรียนรู้ได ้ อีกทั้ง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งประเมินตนเองในการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง เพื่อใหม้องเห็นถึงการพฒันาศกัยภาพของ 

ผูเ้รียนเอง สามารถนาํขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

  2.4.2 ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

   การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถนาํ มา

ใชใ้นการเรียนรู้ แต่การเรียนในแต่ละรูปแบบนั้นก็ตอ้งมีลาํดบัขั้นตอนของการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบตามท่ี 

ทฟั (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 18; อา้งอิงจาก Tough.  1979: 95 – 96) ไดร้ะบุถึงขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเอง ไวด้งัน้ี 

    1. การตดัสินใจวา่กระบวนการเรียนรู้นั้น อะไรเป็นความรู้ ทกัษะท่ีจะเรียนรู้ผูเ้รียน 

อาจจะมองหาความผิดพลาดและจุดอ่อนของความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยพิจารณาทั้งดา้นทกัษะและรูปแบบ 

การเรียนรู้ในปัจจุบนั 
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    2. การตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะอยา่งไร วธีิการ แหล่งวชิากากรหรืออุปกรณ์ท่ี

ใชป้ระกอบการเรียนมีอะไรบา้ง ในขอ้น้ีผูเ้รียนควรศึกษาวา่ตนเองมีความตอ้งการเฉพาะดา้นอะไร เกณฑท่ี์ใช้

ในการเลือกแหล่งวทิยาการเรียนรู้เฉพาะอยา่ง การรวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ การเขา้ถึง

ระดบัและความเมาะสมของแหล่งวทิยาการ หรือกิจกรรมเฉพาะดา้น ผูเ้รียนอาจดูหนงัสือ หรือบทความใน

หอ้งสมุด หรือร้านขายหนงัสือก่อนการเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในกรณีท่ีเป็นแหล่งวทิยาการบุคคล อาจ

ตดัสินใจวา่บุคคลประเภทใดท่ีอาจใหเ้น้ือหาวชิาท่ีตอ้งการได ้ และพยายามหาบุคคลเหล่านั้นซ่ึงเลือกสรร

แลว้วา่เหมาะสมท่ีสุด 

    3. ตดัสินใจวา่จะเรียนท่ีใด ผูเ้รียนอาจเลือกบริเวณท่ีเงียบสงบ สะดวกสบายและไม่มี

ผูใ้ดมารบกวน หรืออาจจะตอ้งการสถานท่ีซ่ึงมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกหรือแหล่งวทิยาการท่ีอาจสะดวก 

    4. วางเป้าหมายหรือกาํหนดระยะเวลาการทาํงานท่ีแน่นอน 

    5.  ตดัสินใจวา่จะเร่ิมเรียนเม่ือใด เร่ืองใด 

    6. ตดัสินใจวา่ช่วงเวลาใด เน้ือหาท่ีเรียนควรจะดาํเนินไปไดข้นาดไหน 

    7. พยายามหามูลเหตุท่ีเป็นอุปสรรคท่ีจะทาํใหก้ารเรียนรู้ไม่ประสบความสาํเร็จ 

หรือหาขั้นตอนส่วนท่ีทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบนัไม่มีประสิทธิภาพ  

    8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการลดเวลา หรือจดัเวลาให้

เหมาะสมกบัการทาํงาน กิจกรรมในครอบครัว หรือการพกัผอ่น โดยอาจขอร้องไม่ใหบุ้คคลอ่ืนรบกวนในเวลา

ท่ีทาํการศึกษา 

    9. คาํนวณระดบัความรู้และทกัษะหรือความกา้วหนา้ของตนดา้นการเรียนรู้หรือ

ทกัษะท่ีตอ้งการ 

    10. การเขา้ถึงแหล่งวิทยาการท่ีเหมาะสม หรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนอาจหาเวลาวา่งไปในสถานท่ีต่างๆ พยายามหาหนงัสือท่ีเหมาะสมในหอ้งสมุด ตลอดจน

การเขา้พบบุคคลท่ีสาํคญัท่ีเอ้ือต่อการเรียน 

    11. การสะสมหรือหาเงินท่ีจาํเป็น สาํหรับประโยชน์ในการหาแหล่งวทิยาการ การซ้ือ

หนงัสือ การเช่าอุปกรณ์บางอยา่ง ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

    12. เตรียมสถานท่ีหรือดดัแปลงห้องเรียนท่ีเหมาะสมสาํหรับการเรียน โดยคาํนึงถึง

ความร้อยหนาว อากาศถ่ายเทและแสงสวา่ง 

    13. เพิ่มขั้นตอนท่ีจะเพิม่แรงจูงใจการเรียนรู้ในการเรียนรู้ ผูเ้รียนอาจหาวธีิเพิ่มแรงจูงใจ

เพื่อท่ีจะเพิ่มความกา้วหนา้ในการเรียน หรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนน้ความสาํคญัของการเรียน ซ่ึงส่ิงท่ี

จะทาํไดมี้ดงัน้ี 

 

     13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ 
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     13.2 พยายามเพิ่มความสุข และความยนิดีในกากรเรียนรู้ เพิ่มความสนใจใน

กิจกรรมในการเรียนรู้ 

     13.3 จดัการกบัการขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองท่ีจะเรียนหรือ

จดัการกบัความสงสัยในความสาํเร็จของโครงการท่ีจะเรียนรู้ 

     13.4 การเอาชนะความรู้สึกผิดหวงั ทอ้แทท่ี้มีสามเหตุมาจากความยากลาํบาก

ต่างๆ 

     13.5 บอกกล่าวผูอ่ื้นถึงความสาํเร็จของตน 

   สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547: 20) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นกระบวนการศึกษา

คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการระบบการเรียนของตนเอง ดว้ยการจดัการดา้นเวลาท่ีใชใ้น

การศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนดว้ยการเตรียมความพร้อมใหก้บั

ตนเองในดา้นต่างๆ รู้จกัวธีิท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง และรู้จกัใชป้ระโยชน์จากแหล่งวทิยาการต่างๆ เพื่อการศึกษา

คน้ควา้ต่อไป  

 จากขา้งตน้สรุปไดว้า่ ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะตอ้งมีขั้นตอนในการเรียนรู้เป็นกระบวนการ คือ 

  1. สาํรวจความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ของตนเอง มองหาส่ิงสาํคญัท่ีสุด 

  2. การวางแผนในการเรียนรู้สามารถกาํหนดทิศทางในการเร่ิมตน้ท่ีจะเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั

ตนเอง และสภาพแวดลอ้มท่ีสุด 

  3. ตดัสินใจเลือกแหล่งขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 

หากเกิดความผดิพลาดก็สามารถท่ีจะกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่ได ้

  4. สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวใ้นขั้นแรก 

  5. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนเองใหเ้พิ่มข้ึน และสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาและใช้

ประโยชน์ในดา้นต่างๆ ต่อไป 

 2.5 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  ชีนี (วฒิุพล สกลเกียรติ.  2546: 154; อา้งอิงจาก Chene.  1983) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองไว ้3 ประการ คือ  

   1. ความเป็นอิสระไม่พึงพาผูอ่ื้น (Independent) 

   2.  ความสามารถในการสร้างทางเลือก (The Ability to Make Choices) 

   3.  ความสามารถในการเช่ือมต่อกบักฎระเบียบและขอ้จาํกดัของสังคมการเรียนรู้ (The 

Capacity to Articulate The Norms and Limits of a Learning Society)   

  แคนด้ี (วฒิุพล สกลเกียรติ.  2546: 154; อา้งอิงจาก Candy.  1991: 125) ไดเ้พิ่มคุณลกัษณะอีก

ประการหน่ึง คือ การมีค่านิยม และความเช่ือท่ีแขง็แกร่ง (Strong Sense of Personal Values and Beliefs) โดยเขา

เช่ือวา่ค่านิยมและความเช่ือของบุคคลจะทาํใหบุ้คคลมีพื้นฐานท่ีมัน่คงต่อการตั้งเป้าหมายและการวางแผนทางเลือก
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ไดอิ้สระ ใชค้วามคิดและสะทอ้นความคิดอยา่งมีเหตุผล มีพลงัความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตาม สามารถหกัหา้มใจ 

(Self-Restraint) และมีวนิยัในตนเอง (Self-Discipline) 

  โนลล ์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 23; อา้งอิงจาก Knowles.  1975: 40 – 47) ไดอ้ธิบายถึง

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองไว ้ดงัน้ี 

  การวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง จะเร่ิมตน้จากการให้ผูเ้รียนแต่ละคนบอกความตอ้งการและ

ความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ใหเ้พื่อนอีกคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และเพื่อนอีกคน

หน่ึงทาํหนา้ท่ีจดบนัทึก กระทาํเช่นนั้น หมุนเวยีนไปจนครบทั้ง 3 คน ไดแ้สดงบทบาทครบทั้ง 3 ดา้น คือผูเ้สนอ

ความตอ้งการ ผูใ้หค้าํปรึกษา และผูค้อยบนัทึกสังเกตการณ์ การเรียนรู้บทบาทดงักล่าวใหป้ระโยชน์อยา่งยิง่ใน

การเรียนร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทุกๆ ดา้นดว้ย 

  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเร่ิมตน้จากบทบาทของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงัน้ี  

   1. ผูเ้รียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวชิาแลว้จึงเร่ิมเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียน 

   2.  ผูเ้รียนควรเขียนจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจได ้ไม่คลุมเครือ คนอ่ืนอ่านแลว้เขา้ใจ 

   3.  ผูเ้รียนควรเนน้ถึงพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนควรคาดหวงั 

   4.  ผูเ้รียนควรกาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีสามารถวดัได ้

   5.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายของผูเ้รียนในแต่ละระดบั ควรมีความแตกต่างอยา่งชดัเจน 

  การวางแผนการเรียน โดยผูเ้รียนกาํหนดวตัถุประสงคข์องวิชา ผูเ้รียนควรวางแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนตามลาํดบั ดงัน้ี 

   1.  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดเก่ียวกบัการวางแผนดารางเรียนของตนเอง 

   2. การวางแผนการเรียนของผูเ้รียน ควรเร่ิมตน้จากผูเ้รียนกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

   3. ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 

   4. ผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุการเรียน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

  การแสวงหาแหล่งวทิยาการ เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้ท่ีมีความสาํคญัต่อการศึกษาใน

ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 

   1. ประสบการณ์เรียนแต่ละดา้นท่ีจดัใหผู้เ้รียนสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งหมาย 

ความหมาย และความสาํเร็จของประสบการณ์นั้นๆ 

   2.  แหล่งวิทยาการ เช่น ห้องสมุด วดั สถานีอนามยั สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

   3. เลือกแหล่งวทิยาการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน 

   4. มีการจดัสรรอยา่งดี เหมาะสม กิจกรรมบางส่วนผูเ้รียนจะเป็นผูจ้กัการเองตามลาํพงั 

และบางส่วนเป็นกิจกรรมท่ีจดัร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูเ้รียน 
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  การประเมินผล เป็นขั้นตอนสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ช่วยให้ผูเ้รียน

ทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเองเป้นอยา่งดี การประเมินผลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ทั้งน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันะคติและค่านิยม ซ่ึงขั้นตอนในการประเมินผลมี

ดงัน้ี 

   1.  กาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคใ์หแ้น่นอน ชดัเจน 

   2.  ดาํเนินการทุกอยา่ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางงไว ้ ขั้นตอนน้ีสาํคญัในการใช้

ประเมินผลการเรียนการสอน 

   3. รวบรวมหลกัฐาน การตดัสินใจจากการประเมินผลจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ี

สมบูรณ์และเช่ือถือได ้

   4. รวบรวมขอ้มูลก่อนเรียน เพื่อเปรียบเทียบหลงัเรียนวา่ผูเ้รียนกา้วหนา้ไปเพียงใด 

   5. แหล่งขอ้มูล จะตอ้งหาขอ้มูลจากครูและผูเ้รียนเป็นหลกัในการประเมิน 

  การิสัน (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 25; อา้งอิงจาก Garrison.  1987) ไดน้าํเสนอบทบาทของ

ผูเ้รียนในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยแสดงให้เห็นวา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ซ่ึง

ทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ี มีความเช่ือมโยงกนัไดแ้ก่ 

   1. การจดัการดว้ยตนเอง (Self-Management) ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีตอ้งการกระทาํ เป็นการ

จดัการ ดาํเนินการ ใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ การจดัการทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ 

   2. การควบคุมตนเอง (Self-Monitoring) เป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล การพฒันาการดา้น

สติปัญญา เป็นการท่ีบุคคลสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่และเก่าเขา้ดว้ยกนั เป็นการรับผดิชอบของผูเ้รียนใน

การบูรณาการความรู้และพฒันาความรู้ใหม่ 

   3. แรงจูงใจ (Motivation) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ในการท่ีจะทาํใหบุ้คคลริเร่ิม

ก่อนท่ีจะเรียน และกา้วเขา้สู่กระบวนการนั้นๆ แรงจูงใจจะมีอิทธิพลต่อการท่ีบุคคลจะสามารถบรรลุเป้าหมายใน

การเรียน แรงจูงใจน้ี อาจจะเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอกหรือแรงจูงใจจากภายในก็ได ้

  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547: 26) สรุปไดว้า่ ในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งทาํ

การวเิคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงใหไ้ดเ้สียก่อน แลว้จึงมากาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนใหมี้ความชดัเจนเพื่อจะ

ไดด้าํเนินการไปสู้เป้าหมายนั้น ส่วนการวางแผนการเรียนก็ควรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของตวั

ผูเ้รียนเอง การแสวงหาแหล่งวทิยาการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองประสบความสาํเร็จสาํหรับการประเมินผลการเรียนจะช่วยใหต้วัผูเ้รียนทราบถึงความกา้วหนา้ และความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายในการเรียนท่ีคาดไวแ้ต่แรก  

 จากเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เกิดจากแรงกระตุน้ท่ี

เกิดข้ึนจากภายในและแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอก ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบของ

ตนเอง ความเช่ือท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ และสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งลุล่วงปราศจากอุปสรรคในการ
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เรียนรู้ สามารถจดัการตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ กาํหนดมาตรฐานการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได ้

เป็นอยา่งดีและสามารถเรียนรู้ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการโดยใจความพึงพอใจในการประเมินการเรียนรู้ตามเป้าหมาย

ท่ีคาดไว ้ 

 

3.  ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีเกิดภายในของตวัผูเ้รียน ผูว้จิยัได้

ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจากนกัวชิาการหลายท่าน ซ่ึงนกัวชิาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

 สเคเจอร์ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 16; อา้งอิงจาก Skager.  1978: 24 – 25) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะของ

ผูท่ี้มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นผูย้อมรับตนเอง (Self-Acceptance) คือ มีเจตคติทางบวกต่อตนเองในดา้นการเป็น

ผูเ้รียนท่ีดี 

  2. มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ดงัน้ี 

   2.1 สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนได ้

   2.2 กาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง 

   2.3 มีการวางแผน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

  3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจจากภายในตนเอง จะสามารถ

เรียนรู้ไดโ้ดยไม่ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลภายนอก เช่น รางวลั การถูกตาํหนิหรือทาํโทษ การเรียนเพื่อให้ไดวุ้ฒิบตัรหรือ

ตาํแหน่งท่ีมีเกียรติ 

  4. มีการประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถประเมินตนเองในการเรียนวา่ 

จะเรียนไดดี้เพียงใด หรืออาจใหผู้อ่ื้นช่วยประเมินการเรียนรู้ของตน ซ่ึงผูเ้รียนจะยอมรับการประเมินผลภายนอก

วา่ถูกตอ้งก็ต่อเม่ือ ผูป้ระเมินมีความคิดอยา่งอิสระ และผลการประเมินสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 

  5. การเปิดกวา้งต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะชอบนาํ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาใชใ้นการทาํกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีสะทอ้นผา่นการเรียนรู้ คือ การวางแผนโดยจะมี

เหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได ้ ตามความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ชอบในส่ิงท่ีทา้ทาย จะมีแรงจูงใจในการ

ทาํกิจกรรมซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเป็นประสบการณ์ใหม่เพิ่มข้ึนอีกตามความตอ้งการ 

  6. การยดืหยุน่ในการเรียนรู้ (Flexibility) เป็นลกัษณะของบุคคลท่ียอมใหมี้การเปล่ียนแปลง

เป้าหมายมีความยดืหยุน่ในการเรียนรู้หรือวธีิการเรียนตามความเหมาะสม โดยการเขา้มองใหเ้ห็นถึงปัญหาโดย

ใชท้กัษะการสาํรวจ การลองผดิลองถูก สามารถนาํความลม้เหลวมาเป็นแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึน 

  7. การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) เป็นผูเ้รียนท่ีดูแลตวัเองได ้เลือกท่ีจะผกูพนักบัรูปแบบ 
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การเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึง บุคคลเหล่าน้ีสามารถท่ีจะตั้งปัญหากบัมาตรฐานของระยะเวลาและสถานท่ีวา่

ลกัษณะการเรียนแบบใดท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับได ้

 สมคิด อิสระวฒัน์ (อรทยั ชายอินทร์.  2554: 37 – 38; อา้งอิงจาก สมคิด อิสระวฒัน์.  2542: 82) ได้

สรุปคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

  1. สมคัรใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Voluntarily to Learning) เป็นการเรียนท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ

บงัคบัแต่มีเจตนาท่ีจะเรียนดว้ยความอยากรู้ 

  2. ตนเป็นแหล่งขอ้มูลของตนเอง (Self-Resourceful) ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ส่ิงท่ีตนจะเรียนคือ

อะไร รู้วา่ทกัษะ และขอ้มูลท่ีตอ้งการมีอะไรบา้ง มีส่ิงใดบา้งท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ สามารถกาํหนดเป้าหมาย วธีิการ

รวบรวมขอ้มูล และวธีิประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและบทบาทในการเป็น

ผูเ้รียนท่ีดี 

  3. ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ วธีิท่ีจะเรียน (Know how to Learn) ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ทราบดีวา่ ตนเองจะทาํ

อยา่งไร เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 กกูลิเอลมิโน (วฒิุพล สกลเกียรติ.  2546: 156 – 157; อา้งอิงจาก Guglielmino.  1977: 1) ไดศึ้กษา

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และไดอ้ธิบายวา่ มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 8 ประการ คือ 

  1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) ไดแ้ก่ ความสนใจใน

การเรียน ความภูมิใจเม่ือเรียนสาํเร็จ ชอบศึกษาคน้ควา้จากหอ้งสมุด ยอมรับคาํตาํหนิในความผดิพลาดของ

ตนเอง และมีความพยามยามในการทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ียากๆ 

  2. มีมโนมติของตนเองในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self-Concept as an Effective 

Learner) ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะเรียนเม่ือตอ้งการจะเรียน เม่ือตดัสินใจเรียนแลว้ก็สามารถแบ่งเวลาใหก้บัการ

เรียนได ้ แมจ้ะมีงานอ่ืนมากก็ตาม โดยรู้วา่ เม่ือใดท่ีจะเรียน ในการเรียนสามารถหาวิธีการต่างๆ เพื่อเรียนรู้

หวัขอ้ใหม่ๆ มีความสุขกบัการแกปั้ญหาท่ียากๆ และรู้วา่เม่ือตอ้งการขอ้มูลจะไปหาไดจ้ากท่ีไหน 

  3. มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Initiative and Independence in Learning) ไดแ้ก่ 

ความไม่ทอ้ถอยแมจ้ะไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีกาํลงัทาํอยู ่ชอบท่ีจะเรียน ไม่มีปัญหาในการทาํความเขา้ใจจากการอ่าน 

และสามารถทาํงานดว้ยตนเองไดอ้ยา่งดี 

  4.  มีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน (Informed Acceptance of Responsibility for One’ 

Own Learning) ไดแ้ก่ การยอมรับตนเองวา่ เป็นผูท่ี้มีความฉลาดพอควร มีความเช่ือวา่ การคิดอยูเ่สมอวา่ 

ตนเองเป็นใคร กาํลงัทาํอะไร เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษาของตน 

  5. มีความรักในการเรียน (Love of Learning) ไดแ้ก่ ความช่ืนชมต่อบุคคลท่ีศึกษาคน้ควา้อยู่

เสมอ มีความตอ้งการท่ีจะเรียน มีความสนุกสนานในการคน้ควา้ และมีความกระหายในการเรียนรู้ 

  6. ความคิดสร้างสรรค ์ (Creativity) ไดแ้ก่ การมีความคิดท่ีจะทาํ ส่ิงต่างๆ ไดดี้สามารถหา

แนวทางในการเรียนท่ีใหม่ๆ ไดห้ลายทาง 



 

 
30 

  7. มองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้

ตลอดชีวติ ชอบคิดถึงเร่ืองอนาคต คิดวา่ ปัญหาเป็นส่ิงทา้ทาย และรู้ดีวา่ตนเองตอ้งการเรียนอะไรเพิ่มเติม 

  8. สามารถใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา (Ability to Use Basic Study 

Skills and Problem - Solving Skills) มีทกัษะในการอ่าน การเขียน การฟัง และการจาํ มีความสนุกสนานกบั

การแกปั้ญหา และคิดวา่ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 

 กกูลิเอลมิโน ไดเ้รียกคุณลกัษณะของผูท่ี้จะสามารถเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ ความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และไดส้ร้างแบบวดัความพร้อม (Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS) 

เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1977 และมีผูน้าํไปพฒันาใชศึ้กษาเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยา่ง

แพร่หลาย โดยหากบุคคลมีความพร้อมในการเรียนรู้แลว้ยอ่มสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่บุคคลท่ีไม่มีความพร้อม 

 จากเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นคุณลกัษะของบุคคลท่ี

พร้อมจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองสนใจ ในช่วงระยะเวลานั้น ซ่ึงคุณลกัษณะในการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือ

ผูเ้รียนมีความสนใจ ตั้งใจ เปิดใจรับส่ิงใหม่ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละใชท้กัษะท่ีมีในการแสวงหาความรู้ให้

ไดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงในแต่ละบุคคลอาจจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บั

สภาพการณ์ในการท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงนั้น 

 

4.  ศูนย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศึกษา 

 ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั สาํนกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบการเผยแพร่การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีธรรมชาติ และดาราศาสตร์ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีเป็นนกัเรียนในระบบโรงเรียน และนกัเรียนนอก

ระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทัว่ไป เพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกและเจตคติทางวทิยาศาสตร์ให้เกิดข้ึนในหมู่

ประชาชนชาวไทย อีกทั้งกระตุน้ให้คนไทยมีความสามารถในการปรับใชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.  2553: 1)  

 การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผูว้จิยัไดศึ้กษาในประเด็นดงัน้ี 4.1) 

ประวติัความเป็นมา 4.2) ภาระหนา้ท่ีของศูนยว์ิทยาศาสตร์ โดยไดศึ้กษารายละเอียดในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

 

 4.1 ประวตัิความเป็นมา 

  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีประวติัและความเป็นมาดงัน้ี (คาํช้ีแจงประกอบการแบ่งส่วน

ราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สาํนกับริหารงานวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. 2549: 14 – 17) 
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    ปี พ.ศ. 2500 ฯพณฯ มล.ป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ สมยันั้น

พิจารณาใหน้าํเงินจากการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จดัสร้างศาลาวนัเด็กในบริเวณสนามเสือป่า เพื่อให้เป็น

สถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ สาํหรับเด็กและเยาวชน 

   ปี พ.ศ. 2507 ฯพณฯ สฤษด์ิ ธนะรัตน์ ไดมี้การอนุมติัให้มีการจดัตั้งทอ้งฟ้าจาํลองโดยอยู่

ภายใตก้ารดูและของกองอุปกรณ์การศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ทอ้งฟ้าจาํลองไดเ้ปิดใหบ้ริการ เม่ือ

วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ซ่ึงจดัไดว้า่ เป็นสถานบนัการศึกษาตามออธัยาศยัท่ีใหค้วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ

ดาราศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย 

   ปี พ.ศ. 2515 เร่ิมโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ในบริเวณเดียวกบัทอ้งฟ้าจาํลอง

กรุงเทพ รับผดิชอบการจดักิจกรรมการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี ทอ้งฟ้าจาํลอง พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยา พิพิธภณัฑเ์ยาวชน แลพิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ี 

   ปี พ.ศ. 2522 เม่ือสร้าง พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ แลว้เสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ

พลอดุลยเดชเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดอาคาร เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2522 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้ง

กรมการศึกษานอกโรงเรียนและรวมหน่วยยอ่ยหลายหน่วยตั้งเป็น ศูนยบ์ริภณัฑเ์พื่อการศึกษา อยูใ่นสังกดั

กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

   ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาไดรั้บบริจาคท่ีดิน 1 ไร่ 90 ตารางวา พร้อมอาคารปลูกสร้าง 

พื้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จากนาย กระจ่าง บริรักษนิ์ติเกษตร ระบุในพินยักรรมยกให้

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบใหศู้นยบ์ริภณัฑเ์พื่อ

การศึกษา จดัทาํเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัสาํหรับเด็ก และจดัตั้งเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชน (กระจ่าง 

บริรักษนิ์ติเกษตร) นบัเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ินสาํหรับเด็กปฐมวยั อยูใ่นความดูและของศูนยบ์ริภณัฑ์เพื่อ

การศึกษา 

   ปี พ.ศ. 2537 ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก ศูนยบ์ริภณัฑ์เพื่อการศึกษา เป็นศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา และเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2537 คณะรัฐมนตรีอนุมติัโครงการ ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

แห่งชาติ และเครือข่าย โดยให้จดัตั้งศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตท่ีจงัหวดัปทุมธานี และศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาจงัหวดั ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตละ 1 แห่ง รวม 12 เขตการศึกษา การดาํเนินงานจดัตั้ง 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจงัหวดั รวม 12 แห่ง แลว้เสร็จในช่วง พ.ศ. 2541 – 2546 

   ปัจจุบนัมีศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้งส้ิน 15 แห่ง ดงัน้ี 1) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา (เอกมยั) 2) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 3) ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวฒันธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 4) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 5) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 6) ศูนย์

วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 7) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแกว้ 8) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาลาํปาง 9) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ์10) ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 11) 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 12) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอยธุยา 13) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
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การศึกษาตรัง 14) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 15) ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี และอีก 

1 อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 4.2 ภาระหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

  ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ไดอ้ญัเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนว

ปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา จึงกาํหนดใหมี้

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เป็น 1 ใน 5 ยทุธศาสตร์ มี

แนวทางในการพฒันาคนใน 3 มิติ คือ พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างคนไทยใหมี้สุขภาวะ และ

เสริมสร้างคนไทยให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข การพฒันาตามแนวทางดงักล่าวใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันากาํลงัคนท่ีมีคุณภาพในทุกสาขา โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี พฒันานกัวจิยั พฒันา

บุคลากร สร้างปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาวทิยาการทุกแขนง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ สาํหรับทุกคน มี

สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวทิยาศาสตร์คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบ้ืองตน้ท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดย 

   1. ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยผีา่นบุคคล ส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 

   2. พฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีั้งแต่ระดบั

ชุมชนถึงระดบัประเทศ ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 

  เป้าหมายประกอบด้วย 

   1. ประชาชนส่วนใหญ่ มีความตระหนกัและมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

   2. ประชาชนใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการประกอบอาชีพและยกระดบัคุณภาพชีวิต 

   3. ประชาชนทุกตาํบล มีแหล่งเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสามารถผลิต

เน้ือหาขอ้มูลในทอ้งถ่ินของตนเองได ้ 

  ซ่ึงมาตรการประกอบดว้ย กระตุน้การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรคข์องเยาวชนและประชาชน  

อาทิสนบัสนุนการแข่งขนัทางวชิาการและการประดิษฐ ์ ขยายโครงการค่ายวทิยาศาสตร์สนบัสนุนการเผยแพร่

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่ประชาชน พฒันาแหล่งเรียนรู้และส่ือดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอาทิ 

สนบัสนุนการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(คาํช้ีแจง

ประกอบการแบ่งส่วนราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สาํนกับริหารงานวิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา.  2549: 11 – 13) 

  การพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานสงักดัสาํนกังานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัมีภารกิจท่ีสาํคญั คือ 

   1. เป็นแหล่งบริการความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเสริมการเรียนการสอน 
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วทิยาศาสตร์ดว้ยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภณัฑก์ารศึกษา เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกเก่ียวกบั 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่สังคม 

   2. ดาํเนินการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี ธรรมชาติวทิยา 

ส่ิงแวดลอ้ม ดาราศาสตร์และอวกาศใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ในรูปแบบของการจดั

นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษาและส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ  

   3. ศึกษา วจิยั พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

   4. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้คาํปรึกษาดา้นวชิาการวทิยาศาสตร์ และร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

   5. ปฏิบติังานหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีหนา้ท่ีจดัส่ือนิทรรศการและจดักิจกรรมการศึกษาทางดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีดาํเนินการเป็น

ประจาํ ไดแ้ก่  

   1. กลุ่มส่ิงแวดลอ้ม มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภยัจากธรรมชาติ 

ววิฒันาการของมนุษย ์โลกดึกดาํบรรพแ์ละไดโนเสาร์ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ มรดกธรรมชาติ  

   2. กลุ่มธรรมชาติวิทยา จดัสวนธรณี ฟอสซิล โลกของแมลง ธรรมชาติน่าพิศวง ความ

หลากหลายทางชีวภาพ โลกใตน้ํ้า ธรรมชาติศึกษา สายธารแห่งชีวติ รักษส์ายนํ้า รักษพ์นัธ์ปลา พนัธ์ไม้

สวยงาม มรดกธรรมชาติ ใตโ้ลกสีคราม และทะเลแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ 

   3. กลุ่มดาราศาสตร์ จดัแสดงดวงดาวกบัชีวติ มนุษยก์บัเอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ์

ความเป็นไปในเอกภพ และมนุษยก์บัการสาํรวจอวกาศ 

   4. กลุ่มวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี จดั IT สัญจร วทิยาศาสตร์มหศัจรรย ์ เกม การทดลอง ตั้ง

กลอ้งดูดาว  

   5. กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ จดันิทรรศการวทิยาศาสตร์การกีฬา หอ้งออกกาํลงักาย และ 

ทดสอบสมรรถภาพ หนา้ผามหาสนุก 

   6. กลุ่มวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน จดั Discovery Room เมืองมหศัจรรย ์

   7. กลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี จดัแสดงโลกคอมพิวเตอร์ ท่องแดนปิโตรเลียม เทคโนโลยี

หุ่นยนต ์ ประวติัการส่ือสาร ประวติัเวลา การส่ือสารดาวเทียม พิพิธภณัฑส่ื์อสารอิเล็กทรอนิกส์ และวถีิชีวติ

ไทย 

   8. กลุ่มวทิยาศาสตร์พื้นฐาน จดัแสดงวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เปิดโลกพลงังาน พลงังาน

สะอาด มนุษยก์บัการนบัและการวดั วทิยาศาสตร์เชิงปฏิบติัการ 
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  การจดัใหบ้ริการการศึกษาวทิยาศาสตร์ของทั้ง 8 กลุ่มประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.  2553: 5) 

   1.  การจดันิทรรศการ 

   2. การฉายดาวในทอ้งฟ้าจาํลอง 

   3.  การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวชิาการ 

   4.  การฉายภาพยนตร์ สไลด ์และวดีีทศัน์ 

   5.  การสาธิตการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 

   6. การเก็บรวบรวมวตัถุทางธรรมชาติ 

   7. การจดังานวทิยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ ดว้ยการแสดงวทิยาศาสตร์เพื่อให้

ความรู้ และความสนุกประทบัใจ 

   8. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนจากบทปฏิบติัการในสาขาวชิา 

ต่างๆ เช่น ธรรมชาติวทิยา ส่ิงแวดลอ้ม ฟิสิกส์ เคมี เป็นตน้ 

   9. การจดัค่ายวทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตสาํนึกจากการศึกษา 

   10. การประกวดผลงานประดิษฐก์รรม ในวาระวนัสาํคญัต่าง  ๆ เช่น การประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตร์ การประกวดส่ิงประดิษฐ ์และการประกวดส่ือการเรียนการสอน  

   11.  การแข่งขนัเนน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

   12. การจดักิจกรรมวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี ทั้งรัฐและเอกชน ตามแผนการปฏิบติังานและตาม

คาํขอจากเครือข่ายท่ีสนใจ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมการการเรียนรู้ใน

รูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงมีหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ประชาชนท่ีสนใจไดเ้ขา้มาศึกษา

เรียนรู้ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 4.3 คุณลกัษะในการให้บริการ 

  พาราสุมนั เซทแฮลม์ และ เบอร์ร่ี  (ลินดา ชยัชาํนะภยั.  2553: 15; อา้งอิงจาก Parasuraman, 

Zeithami; & Berry.  1990: 20 – 23) กล่าววา่ คุณภาพบริการในสายตาผูบ้ริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความ

คาดหวงัและการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการและสามารถจาํแนกคุณลกัษณะของการบริการของผูรั้บ บริการ

ออกเป็น 10 ประการ ดงัน้ี 

   1. ความเป็นรูปธรรม (Tangible) คือ ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ เช่น สถานท่ี อาคาร 

สาํนกังาน การตกแต่ง และบริเวณท่ีใหบ้ริการลูกคา้ อุปปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั อธัยาศยัไมตรีของ

ผูใ้หบ้ริการ การแต่งกายองผูใ้หบ้ริการ 

   2. ความเช่ือมัน่ไวใ้จได ้ (Reliability) คือ การบริการท่ีทาํใหส้ามารถนาํเสนอไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง การใหบ้ริการตามสัญญาไว ้และมีความน่าเช่ือถือ 
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   3. ความกระตือรือร้น(Responsiveness) คือ การแสดงนํ้าใจ ยนิดีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการและ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการไดท้นัที ใหค้วามสนใจกบัปัญหาของผูรั้บบริการ 

   4. ความเช่ียวชาญ (Competence) คือ การเรียนรู้ความสามารถในการปฏิบติังานได้

รับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงใหผูรั้บบริการเห็นไดว้า่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้

   5. ความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) คือ ความสุภาพอ่อนโยนใหเ้กียรติ มีนํ้าใจและมี

ความเป็นมิตร เห็นอกเห็นใจต่อผูบ้ริการ 

   6. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ ซ่ึงเกิดจาก

ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรงของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงผูรั้บบริการรับรู้ไดจ้ากการพดูปากต่อปาก 

   7. ความปลอดภยั (Security) คือ ความรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น 

ช่ือเสียง ปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตราย และขอ้สงสัยต่างๆ รวมทั้งการรักษา เช่น การรักษาความลบัของ

ผูรั้บบริการ 

   8. เขา้ถึงบริการ (Access) คือ การท่ีผูรั้บบริการสามารถติดต่อเขา้รับบริการไดง่้าย และ

ไดรั้บความสะดวกจากการรับบริการ 

   9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การใหข้อ้มูลต่าง  ๆแก่ผูรั้บบริการ ใชก้ารส่ือสารดว้ย

ภาษาท่ีผูรั้บบริการเขา้ใจ และรับฟังเร่ืองราวต่างๆ จากผูรั้บบริการ 

   10. การเขา้ใจและรับรู้ผูรั้บบริการ (Understanding/Knowing the Customer) คือ ผูใ้ห ้

บริการทาํความเขา้ใจและรับรู้ถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ การใหบ้ริการเพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถรับการบริการได ้ อยา่งมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการควรคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวม บริการอยา่งเต็มท่ีมีความเช่ียวชาญใน

ดา้นนั้น  ๆสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการ อีกทั้งความกระตือรือร้นและมีไมตรีต่อผูเ้ขา้รับบริการ

ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผูใ้หบ้ริการสามารถช่วยใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

 

5.  นิทรรศการเคลือ่นที่ 

 การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัหลายส่วน เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

รวดเร็วและมีคุณภาพมากท่ีสุด การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบันิทรรศการเคล่ือนท่ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็น

ดงัต่อไปน้ี  5.1) ความหมายของนิทรรศการเคล่ือนท่ี 5.2) วตัถุประสงคข์องการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี 5.3) 

ขอ้ดีของการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี 5.4) ลกัษณะการจดัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี 5.5) 

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี 5.6) นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีของศูนย์

วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยไดศึ้กษารายละเอียดในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

 5.1 ความหมายของนิทรรศการเคลือ่นที ่
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  เปร่ือง กุมุท (จรรยา ทองเฉลิม.  2547: 18 – 22; อา้งอิงจาก เปร่ือง กุมุท.  2526: 5) กล่าววา่ 

นิทรรศการท่ีนิยมจดักนัในขณะน้ี จาํเเนกออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

   1. นิทรรศการถาวร เป็นนิทรรศการท่ีจดัไวเ้ป็นประจาํ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง โดยลงทุนคร้ังเดียว

ค่อนขา้งสูง ใชเ้วลาในการเตรียมการยาวนาน เพราะตอ้งมีการวิเคราะห์เน้ีอหาวิเคราะห์รูปแบบการจดัการและ

การนาํเสนอตามหลกัวชิาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูช้มและเกิดประโยชน์ในแง่การส่ือสาร การใหค้วามรู้ 

ความคิดและทศันคติเก่ียวกบัเร่ีองนั้นอยา่งถูกดอ้ง นิทรรศการอาจจดัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เพราะเป็นการให้

ขอ้มูลท่ีเช่ีอถือได ้ มีผลดีในแง่ของการปลูกฝังทางดา้นจิตใจ ความศรัทธาในสถาบนัท่ีประมาณค่ามิได ้ ขอ้มูล

ในทางประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมของชาติ นิยมนาํเสนอแนวคิดโดยนิทรรศการถาวร เพื่อ

ปลูกฝังค่านิยมและแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง การจดันิทรรศการถาวร เป็นการจดัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนเป็นหลกั เพราะเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณชนและมกันิยมนาํเสนอเร่ืองราว

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ฯลฯ 

    การจดันิทรรศการแมจ้ะมีวตัถุประสงคห์ลกัในการใหค้วามรู้ การสร้างทศันคติและ

ค่านิยมท่ีดีให้แก่ผูช้มแต่ขณะเดียวกนัก็มีผลในเชิงประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความศรัทธาใหเ้กิตแก่สถาบนัผู ้

จดัเป็นอยา่งดี 

   2. นิทรรศการชัว่คราว เป็นการจดัแสดงเร่ีองราว เน้ือหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในโอกาสพิเศษ

บางโอกาสนานๆ คร้ัง เช่น นิทรรศการของสถาบนัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการทางธุรกิจ 

นิทรรศการของรัฐวสิาหกิจเเละหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้นิทรรศการประเภทน้ีใชเ้วลาแสดงไม่นานนกั เช่น 3 วนั 

5 วนั 7 วนั เป็นตน้ ประชาชนทัว่ไปจะรู้จกันิทรรศการประเภทน้ีเเละมีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมกนับ่อยคร้ัง ทั้งใน

กรุงเทพมหานครเเละต่างจงัหวดั นิทรรศการชัว่คราวจะนาํเสนอเน้ีอหาขอ้มูลใหม่ท่ีประชาชนบางกลุ่มสนใจ ซ่ึง

จะแตกต่างไปจากการจดันิทรรศการถาวรตรงท่ีการนาํเสนอเน้ือหาจะเป็นขอ้มูลใหม่และใชรู้ปแบบการจดั

แปลกๆ น่าสนใจ แต่วสัดุท่ีใชจ้ะไม่คงทนเท่านิทรรศการถาวร เช่น นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการการส่ือสาร 

นิทรรศการสินคา้ราชฑณัฑ์ นิทรรศการการตกแต่งบา้น นิทรรศการเคร่ืองสุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

   3. นิทรรศการเคล่ือนท่ี นิทรรศการแบบน้ี เป็นแบบท่ีใหม่กวา่นิทรรศการแบบชัว่คราว เพิ่ง

จะเร่ิมนิยมเม่ือไม่ชา้ไม่นานมาน้ีแต่วตัถุประสงค ์ ก็เป็นเช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ในเร่ืองของนิทรรศการแบบ

ชัว่คราว บางท่ีนิทรรศการแบบชัว่คราวบางอยา่งก็ไดเ้ป็นนิทรรศการเคล่ือนท่ีดว้ย 

    พิพิธภณัฑทุ์กชนิด มกัเป็นเจา้ภาพของนิทรรศการเคล่ือนท่ีบ่อย  ๆพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอาจ

จดัใหพ้ิพิธภณัฑท่ี์อ่ีน เช่น จากประเทศอ่ืนหรือต่างจงัหวดั นาํนิทรรศการเคล่ือนท่ีมาแสดง เพื่อเสริม

นิทรรศการท่ีมีอยูแ่ลว้ของตน หรือเพื่อหาท่ีมาช่วยการจดันิทรรศการถาวรของตนโดยเก็บค่าชม 

    นิทรรศการเคล่ือนท่ี คือ การจดันิทรรศการโดยวธีิการจดัเตรียมส่ือท่ีสมบูรณ์แบบไว้

เฉพาะชุดหน่ึง แลว้เดินทางไปจดัแสดงในท่ีต่างๆ หลายแห่งในโอกาสพิเศษเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ีองใดเร่ีอง
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หน่ึงหรือเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนตามนโยบายหรือวตัถุประสงคข์องภาครัฐ โดยวธีิการนาํส่ือท่ีเตรียมไวเ้ป็น

อยา่งดี แลว้ไปจดัตามพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น ตามหมู่บา้น วดั สถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ิน ศาลาประชาคม 

หรือตามหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ 

    การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ิน้ีจะนาํส่ือไปไม่มากนกัและมกัใชส่ื้อหลายอยา่งรวมกนั เช่น 

แผน่ปลิว เอกสาร ของตวัอยา่ง ภาพยนตร์ สไลต ์การบรรยาย การสาธิตของวทิยากร 

    นิทรรศการเคล่ือนท่ึจะใชว้ธีิการผลิตส่ือสาํเร็จรูปท่ีสามารถยกไปติดตั้งในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว วสัดุท่ีใชต้อ้งแขง็แกร่งและทนทานกวา่นิทรรศการชัว่คราว เพราะวา่ ตอ้งใชห้ลายคร้ัง ขนาดของ

ส่ือเหมาะสมกบัการขนยา้ย จดัเก็บง่าย โดยมากจะทาํเป็นชุด ใส่กล่องหรือลงัไม ้ สะดวกในการเคล่ือนท่ี เก็บ

รักษาไดง่้าย ใชบุ้คลากรติดตั้งไม่มาก เช่นใชข้าตั้งเป็นแบบพบัได ้ เม่ือจะจดัตั้งก็ใชส้ลกัเกลียวหรือขอสับ 

แผน่ภาพก็มีการผนึกบนกระตาษแขง็เร็ยบร้อยเพื่อใหค้งทน ติดง่าย จดัง่าย 

  พจนานุกรมทางการศึกษา คาร์เตอร์ (จิราวธุ สุปัญญา.  2548: 50; อา้งอิงจาก Carter.  1973: 370) ได้

ใหค้วามหมายของ “หน่วยเคล่ือนท่ี” (Mobile Unit) ไวว้า่ หมายถึง การเคล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์จากท่ีหน่ึงสู่อีกท่ี

หน่ึง โดยการใชพ้าหนะท่ีมีพลงังานในตวัเอง เช่น ในกิจการกระจายเสียงจะมีหน่วยเคล่ือนท่ีบรรทุกวสัดุ

อุปกรณ์ในการถ่ายทอดเสียงไปในรถบรรทุก หรือรถพ่วงเพื่อใชถ่้ายทอดรายการวทิยกุระจายเสียง หรือวทิยุ

โทรทศัน์จากสถานท่ีเกิดเหตุการณ์จริง 

  จิราวธุ สุปัญญา (2548: 51) ไดก้ล่าวถึง นิทรรศการเคล่ือนท่ีวา่ หมายถึง การบรรทุกส่ิงแสดง

ในหีบห่อ และเคล่ือนยา้ยไปในรถบรรทุก รถโดยสาร รถพว่ง เรือ หรือพาหนะอ่ืนๆ เพื่อนาํไปจดัแสดงใน

สถานท่ีๆจดัเตรียมไว ้ เช่น หอ้งประชุม ศาลาประชาคม ส่วน “พิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ี” (Mobile Museum) 

หมายถึง การจดัแสดงติดตั้งในพาหนะ และเคล่ือนยา้ยไปจดัแสดงยงัท่ีต่างๆ 

   นิทรรศการเคล่ือนท่ี พิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ี (Travelling Exhibition, Mobile Museum)เป็น

หน่วยเคล่ือนท่ีท่ีจดัส่ิงแสดงเพื่อการเผยแพร่ผลงาน วตัถุ ส่ิงของ กิจกรรม หรือความกา้วหนา้ทางวชิาการ โดย

การจดัแสดงในรูปนิทรรศการ หรือจดัเป็นพิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ีออกใหบ้ริการแก่ผูส้นใจ การจดัแสดงอาจใช้

ของจริง ของจาํลอง การทดลอง การสาธิต ป้ายนิเทศ โสตทศันูปกรณ์ หรือการแสดงละคร หุ่น ฯลฯ เพื่อเร้า

ความสนใจของผูช้ม ผูจ้ดัดาํเนินการพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีในสหรัฐอเมริกากล่าวไวว้า่ นิทรรศการเคล่ือนท่ีเป็นวธีิการ

ใหค้วามรู้แก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึง ตวัอยา่ง นิทรรศการเคล่ือนท่ี เช่น นิทรรศการเคล่ือนท่ีของ

ยเูนสโกท่ีจดัข้ึนระหวา่ง ค.ศ. 1950 – 1959 โดยใชร้ถเคล่ือนท่ี 5 คนั ออกหมุนเวยีนเผยแพร่ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์แก่ประเทศสมาชิกในทวปีเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง (จิราวธุ สุปัญญา. 2548: 59; 

อา้งอิงจาก UNESCO.  1963) 

  บวัร์เออร์ (จิราวุธ สุปัญญา. 2548: 59; อา้งอิงจาก Bauer. 1983) ไดเ้ขียนถึงพิพิธภณัฑ์

วทิยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวทิยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีลองบีชวา่ ไดใ้ชร้ถบา้นเคล่ือนท่ีมาดดัแปลงให้

เป็นพิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ี โดยสร้างตูก้ระจกและชั้นสาํหรับวางส่ิงแสดงไวภ้ายในรถ และการจดัแสดงภายในเต็นท์
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นอกรถดว้ย พิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ีน้ีไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม และโครงการวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนต่างๆภายในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ นิทรรศการเคล่ือนท่ีคือ การจดันิทรรศการท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้โดย

รถบรรทุก รถลาก รถพ่วง หรือพาหนะท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจดัแสดง

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีส่ือสําเร็จรูปใหส้ามารถจดัตั้งไดง่้าย มีความแข็งแรงทนทาน และสามารถใหค้วามรู้ท่ี

เป็นปัจจุบนั เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้ 

 5.2 วตัถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการเคลือ่นที่ 

  สุรี เถาธรรมพิทกัษ ์ (2546: 22) กล่าววา่ นิทรรศการเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีบทบาท และ

อิทธิพลมากข้ึนทุกขณะทั้งในดา้นการศึกษา สาธารณสุข วทิยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอุตสาหกรรมและ

เร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย ดงันั้นสถาบนั องคก์าร หน่วยงานเป็นอนัมาก จึงใชเ้ทคนิคการจดันิทรรศการสาํหรับให้

ความรู้ ชกัชวน จูงใจ กระตุน้เเละปลุกระดมในหลายรูปแบบหลายเร่ืองราว และขนาดการจดัจากทศันะของผู ้

จดันิทรรศการ ซ่ึงเป็นวธีิการอนัทรงประสิทธิภาพในการกระตุน้ใหผู้ส้นใจในวตัถุ และแนวคิดอนัเป็นวธีิท่ี

จะสามารถเขา้ถึงประชาชนไดใ้นเม่ือวธีิการอยา่งอ่ืนไม่สามารถทาํได ้ ทั้งน้ีเพราะเสน่ห์อนัเกิดจากผลงานการ

รวบรวมสรรพส่ิงทั้งหลาย การคดัเลือกและการจดัแสดงท่ีดีเป็นเสมือนแม่เหล็กอนัใหญ่ท่ีดึงดูดให้คนเหล่านั้นเขา้

มาหาไดอ้ยา่งง่ายดาย ในทศันะของผูช้มหรือประชาชน นิทรรศการยอ่มหมายถึงโอกาสของการเห็นความช่ืน

ชม และการเรียนรู้บางอยา่งท่ีเกิดปกติวสิัยจะไดมี้โอกาสเช่นนั้น เสน่ห์ของนิทรรศการอยูท่ี่ความพิเศษหรือ

โอกาสท่ีหายากหรือจะหาชมไดเ้ป็นบางคราวเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงตอ้งฉวยโอกาสเขา้สัมผสันิทรรศการ 

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (จรรยา ทองเฉลิม. 2547: 17 – 18; อา้งอิงจาก มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช. 2532: 658) กล่าวถึง การจดันิทรรศการตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคก่์อนตาํเนินการ 

เพื่อใหก้ารวางแผนการปฏิบติัมีทิศทางท่ีเเน่นอน สอดคลอ้งกบันโยบายและเน้ือหาท่ีจคั ในการจคันิทรรศการ

โดยทัว่ไปจาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการจดัได ้2 ลกัษณะ คือ 

   1. วตัถุประสงคข์องหน่วยงานท่ีจดันิทรรศการ เป็นวตัถุประสงคท่ี์มุ่งใหเ้กิดข้ืนตาม

นโยบายของหน่วยงานในโอกาสพิเศษท่ีพอสรุปไดด้งัน้ีคือ 

    1.1 เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ขอ้มูล กิจกรรม นโยบายการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ 

ผลงานของหน่วยงานใหส้าธารณชนทราบ 

    1.2 เพื่อให้ความรู้เเละความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของสถาบนัเเก่สาธารณชน 

    1.3 เพื่อกระตุน้ใหผู้ช้มสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ เกิดความสามคัคีมีความศรัทธาต่อ

หน่วยงานจนสามารถเปล่ียนทศันคติ ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

    1.4 เพื่อสร้างความประทบัใจเม่ือไดเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีทาํประโยชน์ เพื่อ

ส่วนรวมหรือสังคม 

    1.5 เพื่อสร้างความบนัเทิงและสร้างการยอมรับหน่วยงานเพิ่มข้ึน 
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    1.6 ในระบบธุรกิจ นิทรรศการช่วยใหป้ระชาชนรับรู้กระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้น  

ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ 

    1.7 ในระบบส่ือสารท่ีเจริญกา้วหนา้ นิทรรศการช่วยใหเ้กิดค่านิยมอนัพึงประสงค ์การ

ยอมรับความกา้วหนา้ การเปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของงานและการยอมรับความคิดอยา่งมีเหตุผล 

   2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะของเน้ีอหาท่ีนาํเสนอ เป็นวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบันโยบายของ

หน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนลงไปวา่ จดัทาํไม จดัเพื่อใคร บงัเกิดผลดีต่อหน่วยงานอยา่งไร เช่น เพื่อ

กระตุน้ให้ประชาชนร่วมมือรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าและนํ้ าประปา เป็นตน้ งานประชาสัมพนัธ์โดยทัว่ไป ทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์สถาบนั บุคคล สถานท่ี ฯลฯ มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 

    2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถาบนั 

    2.2  เพื่อใหค้วามรู้ทางวชิาการเเก่สังคม 

    2.3  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิคความร่วมมือและเปล่ียนเเปลงทศันคติไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 

    2.4 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่สถาบนั 

    2.5 เพื่อความบนัเทิง 

    2.6  เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิท่ีประชาชนมีต่อสถาบนัหรือหน่วยงาน 

 จากเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีคือมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้าง

ขอ้มูลความรู้ให้เขา้ถึงประชาชนใหไ้ดง่้าย และเขา้ใจไดม้ากท่ีสุด และเป็นการประชาสัมพนัธ์ การสร้าง

ความบนัเทิงใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ 

 5.3 ข้อดีของการจัดนิทรรศการเคลือ่นที่ 

  สุรี เถาธรรมพิทกัษ ์(2546: 23) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีไดด้งัน้ี 

   1. ช่วยเพิ่มความสนใจ และความตั้งใจในการเรียนรู้ใหม้ากข้ึน เพราะนิทรรศการจะเป็นการ

นาํส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปภาพ แผนภาพ วตัถุ ส่ิงประดิษฐท่ี์มีสีสันต่างๆ มาแสดงซ่ึงจะเป็นจุดดึงความ

สนใจ และความตั้งใจให้อยูท่ี่จุดเพียงจุดใดจุดหน่ึง ช่วยทาํใหส้มาธิท่ีมีอยูไ่ม่กระจดักระจาย 

   2. นิทรรศการสามารถแสดงความคิดอนัเป็นนามธรรมไค ้ โดยแสดงออกมาเป็นรูปธรรม 

เพราะในบางคร้ังส่ิงท่ีเรียนนั้นยากต่อการเขา้ใจ ทาํใหเ้กิดความคิดท่ีลางเลือน แต่หลงัจากท่ีไดเ้ห็นส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมไดส้ัมผสัแตะตอ้งจากนิทรรศการเเลว้ ก็ช่วยใหค้วามคิดนั้นแจ่มชดัข้ึน 

   3. สามารถท่ีจะแสดงเคา้โครงเร่ืองอนัเป็นพื้นฐานของความคิดได ้ เพราะการจดันิทรรศการช่วย

ใหม้องเห็นภาพและเกิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

   4. นิทรรศการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนและครูไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตน เพราะฉะนั้น

นิทรรศการจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหท้ั้งครูและนกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ในการท่ีจะประดิษฐ์

ส่ิงของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มากข้ึน 
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   5. นิทรรศการจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นการฝึกการทาํงาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืนไดผ้ลดี 

  ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2547: 68) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของนิทรรศการเพื่อการศึกษาไว้

ดงัน้ี 

   1.  นิทรรศการเป็นส่ือการสอนท่ีมีพลงัในการโนม้นา้วชกัจูงไดสู้ง เพราะสามารถเสนอ

เน้ือหาไดม้าก กระชบั มีสีสนัและความหลากหลายของแง่มุมความคิด จะเห็นไดช้ดัเจนจากนิทรรศการทาง

การเมือง นิทรรศการทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

   2. นิทรรศการเป็นส่ือการสอนท่ีใชไ้ดทุ้กสภาวะ ทั้งในการนาํเขา้สู่บนเรียน การจดัทาํ

กิจกรรม การคน้ควา้และการส่งเสริมการอภิปรายของนกัเรียนไดดี้ นอกจากน้ีนิทรรศการยงัสามารถใชส้รุป

บทเรียนทั้งหน่วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   3. นิทรรศการเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจไดดี้ สนุกสนาน ส่งเสริมให้

นกัเรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม การวางแผน การร่วมมือและช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ด้

ดีกวา่ส่ืออ่ืนๆ  

   4. นิทรรศการเป็นส่ือสาํหรับการอภิปรายหรือใหข้อ้มูลในส่ิงท่ีตอ้งการพูด หรือช้ีแจงได้

อยา่งเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ผูช้มหรือผูเ้รียนเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดและสามารถสัมผสัในเร่ืองท่ีเคยสงสัยได ้

   5. นิทรรศการเป็นส่ือสาํหรับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีดีเยีย่มและเป็นส่ือ เพื่อยกระดบั

คุณภาพชีวติของประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

  จรรยา ทองเฉลิม (2547: 21) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของนิทรรศการเคล่ือนท่ีวา่ สามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดี เเละดึงดูดควาสนใจผูช้มไดม้าก ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีศกัยภาพทางการศึกษา เพราะถา้

จดัเตรียมอยา่งดี จะสามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจควบคู่กบัความบนัเทิง แต่

อยา่งไรก็ตาม นิทรรศการเคล่ีอนท่ีจะไดผ้ลก็ต่อเม่ือผูจ้ดัและผูค้วบคุมนิทรรศการไปเผยแพร่มีประสบการณ์และ

เทคนิคในการจดัเป็นอยา่งดี ประกอบกบัตอ้งเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถควบคุมทีมงานและติดต่อ ส่ือสาร

กบัคนสาํคญัในทอ้งถ่ินต่างท่ีเดินไปเผยแพร่ไดเ้พื่อใหก้ารจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีคร้ังนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไว ้

 จากเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ขอ้ดีของการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจได้

สามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีพลาด ขาด ดอ้ย โอกาสทาง การ

เรียนรู้ สามารถนาํเทคโนโลยแีละส่ือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถัว่ถึง ลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของประชาชนจาํนวนมากในการเขา้มาเรียนรุ้ในแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ช่วย

เพิ่มความสนใจ และกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ

เขา้มาศึกษาในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ขอ้งใจ แกไ้ขปัญหา ไดเ้ห็นมุมมองใหม่ๆ อยา่งชดัเจน มีอิสระในการเรียนรู้ 

มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเขา้ชมนิทรรศการและสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ท่ี

ต่างจากในบทเรียนและชีวติจริง 
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 5.4 ลกัษณะการจัดแสดงทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 

  ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2547: 14 – 18) ไดก้ล่าวถึงการจดัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดันิทรรศการ

เคล่ือนท่ีไว ้ดงัน้ี 

  จุลนิทศัน์ (Display) พจนานุกรม Collins cobuild English language (1994: 406) อธิบาย

ความหมายของ display วา่ หากเป็นคาํกริยา แปลวา่ แสดงหรืออวดใหดู้ หรือนาํแสดงใหผู้อ่ื้นสนใจ หากเป็น

คาํนาม หมายถึง กาจจดัส่ิงของเพื่อเป็นตวัอยา่งในตูโ้ชวท่ี์ออกแบบใหดึ้งดูดสายตาผูช้ม ซ่ึงในความหมายน้ีควรจะ

แปลเป็นภาษาไทยวา่ จุลนิทศัน์ 

   การแสดง (Showing) หมายถึง การเสนอส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหก้บัผูช้ม การนาํเสนอส่วนใหญ่จะ

เนน้ท่ีตวับุคคลเป็นสาํคญั เช่น การแสดงมายากลกลางแจง้ แฟชัน่โชว ์ การโชวใ์นสถานเริงรมย ์ การแปร

อกัษรบนอฒัจนัทร์ การจดัพาเหรด เป็นตน้ ซ่ึงการจดัแสดงพวกน้ีไม่ถือวา่เป็นนิทรรศการการแสดงท่ีถือไดว้า่ 

เป็นนิทรรศการหรือจุลนิทศัน์นั้นเป็นการนาํเสนอโดยเนน้ท่ีส่ิงของซ่ึงเป็นของจริง อาจเพียงของจริงปกระเภท

เดียวก็ไดเ้นน้ การแสดงอญัมณีไทย งานแสดงรถยนต ์เป็นตน้ 

   งานแสดงท่ีใชส่ิ้งของหรือวสัดุจดัเป็นนิทรรศการอยา่งหน่ึง ส่วนงานแสดงหรือการจดั

แสดงท่ีใชค้นเป็นหลกัไม่ถือวา่เป็นนิทรรศการ เช่น เส้ือผา้ท่ีแสดงโชวใ์นตูห้รือแสดงภายในหา้งร้านจดัเป็นจุล

นิทศัน์ทางการคา้ได ้แต่เส้ือผา้ท่ีมีผูส้วมกรีดกรายบนเวทีเป็นเพียงงานแสดง 

   การนาํเสนอ (Presentation) หมายถึง การนาํส่ิงของอาจจะเป็นเพียงบางอยา่งหรือหลายๆ 

อยา่ง เสนอใหผู้อ่ื้นไดช้ม ไดฟั้ง การจดัแสดงเป็นการนาํเสนออยา่งหน่ึง จุลนิทศัน์และนิทรรศการก็เป็นการ

นาํเสนออยา่งหน่ึง แต่การนาํเสนอบางอยา่งไม่ใช่จุลนิทศัน์หรือนิทรรศการ ตวัอยา่งเช่น การเสนอผลงาน วจิยัทาง

วทิทยาศาสตร์ การนาํเสนอบทเรียนโดยการใชก้ระดานดาํหรือใชแ้ผน่ใสอยา่งเป็นระบบ การเสนอเร่ืองทาง

วทิยหุรือเสียงตามสาย การนาํเสนอเร่ืองภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ การนาํเสนอเหล่าน้ี ไม่จดัวา่ เป็น

นิทรรศการ 

   การสาธิต (Demonstration) หมายถึง การนาํของจริงมาใชม้าปฏิบติัหรือมาทาํใหผู้ช้มได้

เห็นไดดู้จริงๆ การสาธิตจดัเป็นจุลนิทศัน์อยา่งหน่ึงไดเ้ช่นกนั เช่น สาธิตการใชเ้ซลล์สุริยะตม้นํ้า สาธิตการใช้

เคร่ืองมือโทรคมนาคมสมยัใหม่ ถือวา่ เป็นจุลนิทศัน์ แต่การสาธิตเพื่อการเรียนการสอนไม่ใช่จุลนิทศัน์เสมอไป 

เช่น การสาธิตมารยาทไทย 

   มหกรรม (Exposition) หมายถึง นิทรรศการใหญ่ๆ ระดบันานาชาติ มีการแสดง ทั้ง

กลางแจง้และในร่ม ส่ิงของท่ีนาํมาเสนอใชข้องจริงเป็นหลกั ใชอ้งคป์ระกอบนิทรรศการอ่ืนๆ ช่วยเสริม เช่น 

มหกรรมสินคา้นานาชาติท่ีซีแอดเติล ค.ศ. 1966 มหกรรมสินคา้นานาชาติท่ีโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ. 1977 

Expo 70 เป็นตน้ งานมหกรรมก็คือนิทรรศการขนาดยกัษ ์นัน่เอง 

  สุพงษ ์มาคะผล (2551: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงหลกัการท่ีใชใ้นการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีซ่ึงยดึ

หลกัการจดั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ีคือ 
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   1. การจดัส่ิงแสดงเพื่อคนทุกเพศและวยั การจดัในลกัษณะน้ีคือ การเพิ่มปริมาณและ

ประเภทของส่ือใหค้รอบคลุมเป็นท่ีสนใจของทุกคน เช่น การจดั”เกมชวนคิด” ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ และ

สติปัญญาในการแกปั้ญหาจากของเล่น “กล่องหนงัสือเคล่ือนท่ี” สาํหรับเด็กอาย ุ 6 – 13 ปี การจดัแสดง 

“วทิยาศาสตร์น่าฉงน” (Popular Science) ท่ีเรียนรู้ไดด้ว้ยการทดลองดว้ยตนเอง และใชส้ามญัสาํนึกในการทาํความ

เขา้ใจ 

   2. การใชอุ้ปกรณ์ท่ีกะทดัรัดและมีนํ้าหนกัเบา (Compact and Portability)  เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัท่ีวา่ จะตอ้งใหบ้ริการแก่คนทุกเพศทุกวยั ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งบรรจุส่ิงแสดงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทาํได ้อุปกรณ์ท่ีใชท้าํส่ิงแสดงและเคร่ืองมือต่าง  ๆจึงพยายามท่ีจะใหก้ะทดัรัด และมีนํ้าหนกัเบา ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทาํได ้นอกจากจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้แลว้ ยงัสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดว้ย เพื่อความสะดวก

ในการขนยา้ยและติดตั้งแสดง ปัจจุบนัหน่วยนิทรรศการเคล่ือนท่ีไดพ้ฒันากล่อง หรือท่ีเก็บสาํหรับ

นิทรรศการแต่ละชั้นมีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียม ทาํดว้ยอะลูมิเนียม 

   3. การเตรียมความพร้อมสาํหรับทุกส่ิง (Self - Contained) หน่วยนิทรรศการแต่ละหน่วยได้

พยายามบรรจุวตัถุ อุปกรณ์ท่ีคาดวา่ จะตอ้งใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งเพื่อการพึ่งตนเอง ในระหวา่งท่ีบริการในทอ้งถ่ิน

ห่างไกล 

   4. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - Instruction) นิทรรศการท่ีจดัประกอบดว้ยคาํอธิบาย

คาํแนะนาํ และขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง ในแต่ละนิทรรศการท่ีผูช้มสามารถท่ีจะอ่าน ทดลอง และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้

   5. ความหลากหลายของเน้ือหา (Multi - Disciplinary) พิพิธพนัธ์เคล่ือนท่ีไม่เนน้สาขา วชิา

ใดวชิาหน่ึง แต่ในแต่ละหน่วยจะมีเน้ือหลากหลาย (Theme) ท่ีแตกต่างกนั 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ ในการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีจะมีการนาํเสนอขอ้มูลในหลากหลาย

รูปแบบข้ึนอยูก่บัสภาพของเน้ือหา หรือรายวชิานั้นๆ การจาํแนกการนาํเสนอของส่ือท่ีนาํมาแสดง จึงจดัไดว้า่ 

เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้เขา้มาเรียนรู้ไดรั้บขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ ส่ิงของท่ี

นาํมาจดัแสดงตอ้งสามารถทนทานต่อการใชง้าน สามารถเรียนรู้ไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกเวลา อาจจะมีผูอ้าํนวย

ความสะดวกในการจดัแสดงในแต่ละเน้ือหาก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 

 5.5 อาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมในการจัดนิทรรศการเคลือ่นที่ 

  การเลือกอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เป็นการ

ดาํเนินงานท่ีส่งเสริมใหมี้บรรยากาศ และกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งท่ี ส่ิงแวดลอ้มตอ้งสะอาด ร่มร่ืน สวยงามเกิดประโยชน์ใชส้อยมากท่ีสุด โดยให้

ประชาชนสามารถไดรั้บประโยชน์จากการใชอ้าคารสถานท่ีในการจดัมากท่ีสุด 

  สุรี เถาธรรมพิทกัษ ์(2546: 35) กล่าววา่ สถานท่ีท่ีจดัแสดงนิทรรศการตอ้งทราบวา่อยูใ่นอาคาร

หรือกลางแจง้เป็นเตน็ทห์รือบูท ควรพิจารณาถึงขนาดเน้ือท่ีมีความกวา้งเหมาะสมกบัจาํนวนผูช้ม จาํนวน
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วสัดุและเน้ือหาในการแสคง ส่ิงท่ีควรคาํนึง ไดแ้ก่ ความสะดวกของเขา้ชม มีประตูทางเขา้ออกระหวา่งห้อง

แสดง ถา้เป็นประตูทางเดียวแบ่งเป็นดา้นทางเขา้และดา้นทางออก การถ่ายเทอากาศ ตลอดจนแสงสวา่งตอง

เพียงพอ ถา้มีเอกสารและหนงัสือแจกหรือจาํหน่ายตอ้งมีเคาน์เตอร์ตั้งอยูด่า้นทางเขา้ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งวางแผน

อยา่งรอบคอบ 

   1. จาํนวนคนเขา้ชม ผูจ้ดัจะตอ้งประมาณการ ดงัวา่จะมีคนดูมาคนอ้ยเพียงไร เพื่อท่ีจะ

นาํมาพิจารณาวา่ อาคารหรือสถานท่ีแสดงนั้น มีขนาดเพียงพอกบัผูช้มหรือไม่ หากไม่พอผูจ้ดัตอ้งดาํเนินการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขต่อไป 

   2. จาํนวนวตัถุเน้ีอหาท่ีแสดง สถานท่ีท่ีจะจดันิทรรศการตอ้งเป็นสถานท่ีมีขนาดและเน้ือ

ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัวตัถุส่ิงของและเน้ือหาท่ีจะนาํมาจคั เม่ือจดัวางส่ิงแสดงเรียบร้อยแลว้จะไม่ทาํใหค้บัแคบ

จนเกินไปสามารถใหผู้ม้าเขา้ชม ชมไคอ้ยา่งสะดวกหรือส่ิงแสดงมีนอ้ยแต่บริเวณกวา้งขวาง อาจจะทาํใหเ้กิด

บรรยากาศของการแสดงไม่ดี ดงันั้นวตัถุส่ิงแสดงยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ี 

  ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2547: 18) กล่าวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษา

สามารถควบคุมและจดัการได ้ ตวัอยา่งเช่น การแกปั้ญหาแสงแดดส่องห้องโถงใตอ้าคารและตวัอาคารอยูใ่กล้

ถนนสาธารณะมากเกินไป คณะผูบ้ริหารโรงเรียนดดัแปลงหอ้งโถงใตตึ้กเป็น ศูนยนิ์ทรรศการ โดยจดัทาํป้าย

นิเทศกั้นแสงแดด และภาพการสัญจรบนทอ้งถนนแลว้มอบหมายใหห้มวดวชิาต่างๆ รับผดิชอบในการจดั

ป้ายนิเทศเป็นจุลนิทศัน์ทางการศึกษาทุกหมวดวิชาโดยจดักนัตลอดปี เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทาง

การศึกษาท่ีดี เป็นการใชว้ธีิการของนิทรรศการท่ีชาญฉลาด และ ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2547: 41 – 43)  ไดแ้บ่ง

ประเภทของนิทรรศการตามลกัษณะของสถานท่ีจดัได ้3 ประเภท คือ 

   1. นิทรรศการกลางเเจง้ นิทรรศการกลางเเจง้อาจจดัแบบนิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราวหรือ

นิทรรศการเคลือนท่ีก็ได ้ เพยีงแต่สถานท่ีเป็นการจดันอกอาคารและอาจจดัในสนามโดยใชเ้ตน็ท ์ นิทรรศการประเภท

น้ีมีขนาดใหญ่หรือเล็กข้ึนอยูก่บัลกัษณะวธีิจดัดว้ย อีกทั้งยงัมีขอบเขตการแสดงท่ีกวา้งขวาง 

    นิทรรศการกลางแจง้เเบบชัว่คราว อาจจะจดัในสนามโดยใชเ้ตน็ทก์างเเละยกพื้นข้ึนเพื่อ

จดัแสดงก็ได ้ นิทรรศการกลางแจง้เเบบชัว่คราวน้ี อาจจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็ได ้ เช่น งานฉลอง

เทศกาลปีใหม่ของจงัหวคัต่างๆ ก็จดัค่อนขา้งใหญ่ เเต่หากจดัประกอบงานพิธีอ่ืนๆ ก็มกัเล็กลง 

    นิทรรศการกลางแจง้แบบเคล่ือนท่ี มกัเป็นนิทรรศการขนาดเล็กท่ีสุด เช่น รถเผยแพร่การ

ทาํหมนัของสถานีอนามยั ซ่ึงอาจจะมีการฉายภาพยนตร์ สไลดห์รือวดิีทศัน์ประกอบ 

   2. นิทรรศการในร่ม เป็นนิทรรศการท่ีจดัในบริเวณอาคารหรือจดัสร้างอาคารเพื่อแสดง

นิทรรศการโดยเฉพาะนิทรรศการแบบน้ีอาจจดัเป็นนิทรรศการแบบถาวร ชัว่คราว หรือเคล่ือนท่ีก็ได ้

   3. นิทรรศการลอยฟ้า เป็นนิทรรศการการท่ีจดักลางอากาศเป็นการแสดงส่ิงประดิษฐเ์พื่อ

การคา้หรือประกอบการพาณิชย ์เช่น นิทรรศการการบอลลูนนานาชาติ การแสดงบอลลูนแบบแปลกๆเป็นตน้ 



 

 
44 

  วฒิุไกร เล่ือนแป้น (2547: 17 – 18) กล่าวถึงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนคือ บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการกระบวนการเรียนรู้ มีโอกาสไดเ้ลือก

ตดัสินใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีอิสระในการเลือกปฏิบติัการทาํงานตามความตอ้งการ มีการประเมินผลตนเอง 

เพื่อให้ผูเ้รียนจะไดรั้บรู้วา่ตนเองมีพฒันาการและเกิดการเรียนรู้มากข้ึนเพียงใด  

 จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีความร่มร่ืน สะอาด มี

บรรยากาศท่ีดี สามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีความปลอดภยัทั้งต่อชีวิตและทรัพยสิ์น สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม

สภาพแวดลอ้ม มีความยดืหยุน่ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่แออดั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจะช่วยส่งเสริม

สนบัสนุนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนและเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในการเรียนรู้ใน

นิทรรศการ  

 5.6 นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนทีข่องศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา 

  นิทรรศการเคล่ือนท่ี (Mobile Exhibition) เป็นหน่วยบริการของศูนย ์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่ง

บริการการศึกษาแก่ชาวชนบทโดยเนน้การจดัการศึกษาและจดัแหล่งขอ้มูลทางการศึกษา เพื่อประชาชน 

นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดความเสมอภาคทางการศึกษาของ

บุคคลในชาติทุกระดบั อีกทั้งจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีอิสระในการแสวงหาความรู้ของ 

ประชาชน โนม้นาํใหป้ระชาชนในชนบทไดรู้้จกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการ แกไ้ขปัญหาการดาํรงชีวติ เป็น

การบริการแก่ประชาชนทัว่ไป โดยไม่จาํกดัเพศ วยั ระดบัการศึกษาใหท้นักบัความเจริญกา้วหนา้ทาง ดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมหลกั ไวด้งัน้ี 

  5.6.1 ดาราศาสตร์เคล่ือนท่ี ออกให้บริการแก่ผูช้มเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการศึกษาและ

การประชาสัมพนัธ์ของศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยผูช้มสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจากนิทรรศการท่ีติดตั้ง

ภายในตวัรถ และนิทรรศการจดัเสริมนอกตวัรถ   

   5.6.1.1 นิทรรศการท่ีผนงัดา้นนอกของตวัรถ ภายนอกตวัรถพน่สีเป็นเร่ืองดาราศาสตร์และ

อวกาศอยา่งสวยงาม ซ่ึงมีผนงั 2 ดา้น ผนงัดา้นนอกรถ ดา้นท่ี 1 เป็นภาพดาวเคราะห์และบริวารในระบบสุริยะ

อยา่งสวยงามดว้ยขนาดต่าง  ๆตามสัดส่วนจริง พร้อมช่ือดาวเคราะห์แต่ละดวงประกอบดว้ย  ดวงอาทิตย ์(The Sun) 

ดาวพุธ (Mercury) ดาวศุกร์ (Venus)โลก (The Earth) ดาวองัคาร (Mars) ดาวพฤหสับดี (Jupiter) ดาวเสาร์ 

(Saturn) ดาวยเูรนสั (Uranus) ดาวเนปจูน (Neptune) ดาวพลูโต (Pluto) ดาวเคราะห์นอ้ย(Asteroids) ดาวหาง 

(Comet) และอุกกาบาต (Meteor) เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองลาํดบัของดาวเคราะห์วตัถุทอ้งฟ้าท่ีอยูใ่นระบบ สุริยะ วง

โคจร และขนาดท่ีแตกต่างกนั และผนงัภายนอกรถดา้นท่ี 2 เป็นเร่ืองการสาํรวจอวกาศ แสดงดว้ยภาพยาน

อวกาศและดาวเทียมดวงต่าง  ๆประกอบดว้ย ดาวเทียมสปุตนิก1 (Sputnik 1) ดาวเทียมเอก็ซพลอเรอร์ 1 (Explorer 

1) สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) กลอ้งโทรทรรศน์อวกาศฮบัเบิล (Hubble Space 

Telescope) ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES) ยานขนส่ง

อวกาศ (Space Shuttle) ดาวเทียมสาํรวจสนามความโนม้ถ่วงโลก Gravity  Recovery and Climate 
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Experiment (GRACE) ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ แลนแซท7 (Landsat7) ดาวเทียมส่ือสารไทยคม 

(Thaicom3) กลอ้งโทรทรรศน์อวกาศจนัทรา (Chandra X-ray Observatory) ดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย ์

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) วงโคจรของดาวเทียมเพื่อใหผู้ช้มไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงขนาด 

รูปร่างของดาวเทียมรวมทั้งช่ือของดาวเทียมต่างๆ ภาพท่ีผนงัรถทั้งสองดา้นน้ีนอกจากทาํใหผู้รั้บบริการ

ไดรั้บความรู้แลว้ยงัเป็นการตกแต่งรถไปใหส้วยงาม 

   5.6.1.2 นิทรรศการท่ีผนงัดา้นในของตวัรถ ภายในตกแต่งเสมือนกบัผูช้มไดเ้ขา้ไปยืนอยูใ่น

ยานอวกาศ มีคาํอธิบาย ตกแต่งความสวยงามดว้ยการจดัภาพและสีสันสร้างความน่าสนใจ มีการออกแบบให้

ผูรั้บบริการเกิดความสนใจเขา้ไปศึกษาดว้ยส่ือ อิเล็กทรอนิค หุ่นจาํลอง ตูไ้ฟขนาดใหญ่พร้อมภาพและขอ้มูล

บรรยายเม่ือกดปุ่มมีเสียงประกอบ (Sound – Effect) ตู ้ อนัตรทศัน์ (Diorama) มีวดีีทศัน์ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 

    ผนงัดา้นในรถ ดา้นท่ี 1 เป็นนิทรรศการเร่ือง ”ธรรมชาติของจกัรวาล” ประกอบดว้ยเร่ือง

ยอ่ย 4 เร่ือง คือ 1) การกาํเนิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ A SOLAR SYSTEM  2) จากโลกสู่อาณาจกัรกวา้ง

ใหญ่ของกาแล็กซี FROM OUR EARTH TO OUR GALAXY  3) ความเป็นไปในจกัรวาล THE COSMIC 

ORDER 4) วฎัจกัรชีวติดาวฤกษ ์THE LIFE CYCLE OF A STAR 

    ผนงัดา้นในรถ ดา้นท่ี 2 เป็นนิทรรศการเร่ือง โลกและดาวเคราะห์ท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย 

 เร่ืองยอ่ย 4 เร่ืองคือ 1) โลกของเรา: ดาวเคราะห์แห่งชีวติ 2) ดาวองัคาร: ดาวเคราะห์สีแดงเป้าหมายการสาํรวจของ

มนุษย ์3) ดาวพฤหสับดี :  ดาวเคราะห์ก๊าซยกัษ ์ 4) ดาวเสาร์ :  ดาวเคราะห์ท่ีมีวงแหวนสวยงามท่ีสุด 

  5.6.2 นิทรรศการเสริมนอกตวัรถ มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมประดิษฐน์าฬิกาแดดและปฏิทิน

แบบหมุนผูช้มทาํเสร็จแลว้นาํกลบัไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดส้ามารถใชไ้ดน้านกวา่ 50 ปี กิจกรรมตั้งกลอ้งดูดาวใน

ทอ้งฟ้าจริงเวลากลางคืน และกิจกรรมเกมชวนคิด 

   กิจกรรมประดิษฐน์าฬิกาแดด และปฏิทินเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจถึงการผสมผสาน

ระหวา่งวชิาดาราศาสตร์และวิชาศิลปะ แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์ อีกทั้งยงัสามารถนาํ

กลบัไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

   กิจกรรมตั้งกลอ้งดูดาวในทอ้งฟ้าจริงเวลากลางคืน เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ดวงดาวต่างๆ บนทอ้งฟ้ายามราตรีอาทิกลุ่มดาวฤกษท่ี์มองเห็นไดใ้นคืนนั้น ดูดาวเคราะห์ ดูดวงจนัทร์ดว้ยการ

ส่องผา่นกลอ้งโทรทรรศน์ ซ่ึงแลว้แต่สภาพอากาศและในคํ่าคืนนั้นจะเห็นดาวอะไรบา้ง ในขณะท่ีตั้งกลอ้งดู

ดาวรถนิทรรศการและนิทรรศการเสริมก็ทาํการเปิดให้ผูช้มเขา้มาศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ย 

   กิจกรรมเกมชวนคิด ทา้ทายใหผู้เ้ล่นไดคิ้ดหาแนวทางแกปั้ญหามองหาความสัมพนัธ์ของ

ปัญหา และวธีิการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเอง เน่ืองจากเกมชวนคิดเป็ฯตวัจาํลองของปัญหาต่างๆ ไวอ้ยา่ง

เหมาะสม อีกทั้งยงัฝึกใหผู้เ้ล่นมีความอุตสาหะพากเพยีรมีสมาธิและความอดทนและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.  2551: ออนไลน์) 
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  5.6.3 โครงการ ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี : Mobile Planetarium Project 

   วตัถุประสงคข์องโครงการ 1) เพื่อเผยแพร่กระจายความรู้ดา้นดาราศาสตร์แก่ประชาชนไทยใน

ภูมิภาค 2) เพื่อใหป้ระชาชนไทยยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ท่ีจะช่วยนาํไปสู่การพฒันาความรู้เพื่อการ

สร้างอาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวติใหสู้งข้ึน 

   ประชาชนในชนบทสามารถเรียนรู้ ดาราศาสตร์ไดจ้ากนิทรรศการท่ีรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี

นาํไปแสดง และจากการชมการแสดงของทอ้งฟ้าจาํลอง การนาํทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ีไปกบัหน่วยเคล่ือนท่ีของ

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงทาํใหป้ระชาชนในชนบทห่างไกลมีโอกาสไดศึ้กษาเรียนรู้ดาราศาสตร์อยา่ง

ไดผ้ล เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการสนบัสนุนดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อใหป้ระชาชนในชนบทไดรั้บประโยชน์

ตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง และมัน่ใจไดว้า่ เป็นการส่งเสริมและใหบ้ริการแก่ประชาชนเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีสุดในปัจจุบนั 

   การนาํทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี “MEDIAGLOBE” มาผนวกเขา้กบัรถนิทรรศการดารา

ศาสตร์เคล่ือนท่ีคนัใหม่น้ี จึงทาํใหแ้ผนการให้บริการความรู้ดาราศาสตร์ของศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สมบูรณ์ข้ึน โดยมีทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของหน่วยเคล่ือนท่ี ในการนาํความรู้สู่ชนบท 

   ผลท่ีไดจ้ากโครงการทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี เป็นการเพิ่มระดบัความรู้โดยทัว่ไป แก่ประชาชนและ

เยาวชนไทยในชนบท เพิ่มความคุน้เคยกบัเทคโนโลยใีหม่ ขจดัความเช่ือแบบลุ่มหลงงมงายเก่ียวกบั

ปรากฏการณ์ธรรมชาติในทอ้งฟ้า ประชาชนในชนบทมีความสนุกและเขา้ใจวชิาดาราศาสตร์มากข้ึน เพิ่ม

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้ประชาชนไทย ลดช่องวา่งของขอ้มูลความรู้ระหวา่งประชากรในเขตสังคมเมืองกบั

สังคมชนบทให้นอ้ยลง  

   นิทรรศการทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี โดมฉายดาวแบบเป่าลมเป็นรูปคร่ึงวงกลม จุคนได ้ 30 

– 40 คน/รอบ เคร่ืองฉายดาวระบบดิจิตอล ฉายภาพดว้ยเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์สู่จอโดม 360 องศา 

โปรแกรมซอฟแวร์การแสดงดา้นดาราศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เร่ืองจกัรวาลและระบบสุริยะ ดาวฤกษ ์ ดาวเคราะห์

จาํลอง ภาพชั้นบรรยากาศของทอ้งฟ้าท่ีสามารถเปล่ียนไปตามวนั เวลา โมเดล 3 D ของยานอวกาศ นิทานกลุ่ม

ดาว แสดงภาพพื้นผิวและภูมิศาสตร์ของดวงดาวดว้ยโปรแกรม “NASA WORLD WIND” ขององคก์ร NASA 

(ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.  2547: 8 – 14) 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ของศูนยว์ทิยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ได้

จดันาํนิทรรศการเก่ียวกบั ดาราศาสตร์ การทดทอง และทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี ไปใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมี

ทั้งนกัเรียนในระบบ นอกระบบ และประชาชนทัว่ไปเขา้รับบริการ และไดมี้การตระหนกัถึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสภาพปัจจุบนั อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียนสาํหรับนกัเรียนใน

ระบบ และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ห่างไกลไดส้ัมผสักบัการเขา้ชมทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี 

 

6. นิทรรศการเคลือ่นที่ของหน่วยงานอืน่ 
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 6.1 ปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย ในปี 2543 ปตท. ไดจ้ดัทาํรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี ในรูปแบบ 

Edutainment นาํเสนอเน้ือหาสาระผา่นส่ือบอร์ด และอิเล็กทรอนิกส์0 ไวภ้ายในรถนิทรรศการ ซ่ึงสามารถ

เคล่ือนยา้ยไปตามโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมายไดส้ะดวก เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเห็น

ประโยชน์ของ “ก๊าซธรรมชาติ” ใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน ปัจจุบนั ปตท. มีรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี จาํนวน 2 คนั คือ 

รถ “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ” มุ่งเนน้ใหค้วามรู้พื้นฐานเร่ืองก๊าซธรรมชาติแก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนระดบั 

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และรถ “Gassy Energy” มุ่งเนน้เยาวชนระดบัอาชีวศึกษา อุดมศึกษา0 หน่วยงาน

ราชการ ภาครัฐและเอกชนให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้เพิ่มเติม (ปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย.  2555: ออนไลน์) 

 6.2 องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ไดจ้ดัหน่วยนิทรรศการเคล่ือนท่ีซ่ึง เป็นการ

ดาํเนินกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสการเขา้ถึงการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน และ

ประชาชนทัว่ไป ไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยความสนุกสนานผา่นทางช้ินงานส่ือสัมผสั (Interactive) และ

กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) หอ้งทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

(Science LAB.) และกิจกรรมวทิยาศาสตร์หรรษา (Fun Science) เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์

ภารกิจ และการใหบ้ริการในรูปแบบต่างๆ ของ อพวช. ท่ีมีต่อสารธารณชน โดยการดาํเนินงานดงักล่าว 

อพวช. มีช้ินงานวทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะ และสะดวกสาํหรับการเคล่ือนยา้ย จาํนวน 3 ชุด คือ 1) นิทรรศการ

เคล่ือนท่ีชุด Science Circus จาํนวน 35 ช้ิน เป็นช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่เหมาะสาํหรับงานท่ีใชเ้วลาการดาํเนินงาน

หลายวนั มีพื้นท่ีการจดัแสดงขนาดใหญ่ และมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก 2) นิทรรศการเคล่ือนท่ีชุด 

Puzzling Thing จาํนวน 64 ช้ิน เป็นช้ินงานท่ีขนาดปานกลาง เหมาะสาํหรับการเคล่ือนยา้ยสามารถดาํเนินใน

หลายรูปแบบ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก และมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามขนาดของพื้น 3) นิทรรศการ

เคล่ือนท่ีชุด Life and Material จาํนวน 22 ช้ิน เป็นช้ินงานท่ีมีขนาดเล็ก เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก เหมาะสาํหรับการ

ดาํเนินกิจกรรมในพื้นท่ีขนาดเล็ก และมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย 

 นอกจากนั้น อพวช. ยงัมีรถสาํหรับการเคล่ือนยา้ยช้ินงาน  และการจดัแสดง จาํนวน 2 คนั ประกอบดว้ย 1) 

รถพ่วง (Trailer) เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกช้ินงาน และอุปกรณ์กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้

จาํนวนมากเหมาะสาํหรับการดาํเนินงานในรูปแบบ วทิยาศาสตร์ (Science Caravan) เป็นรูปแบบการดาํเนินงานท่ีมี

พื้นท่ีการดาํเนินงานขนาดใหญ่ ประมาณ 1,000 ตารางเมตร มีช้ินงาน และกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์จาํนวน

มาก โดยร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างจงัหวดัเทศบาล หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 2) รถบสั (Bus) เป็น

รถบรรทุกขนาดเลก็ท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย เช่น ในโรงเรียน ในศูนยก์ารคา้ เหมาะสาํหรับการดาํเนินงานใน

รูปแบบ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน / ศูนยก์ารคา้ (Science@School / Mall) เป็นรูปแบบการดาํเนินงานท่ีมี พื้นท่ี

การดาํเนินงานขนาดเล็ก 50 – 500 ตารางเมตร มีช้ินงาน และกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์จาํนวนเล็กนอ้ย (องคก์าร

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ.  2555: ออนไลน์) 

 6.3 มิวเซียมสยาม ไดจ้ดัทาํนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ี (Muse Mobile) ระยะท่ี 1 

สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  6.3.1 หลกัการและเหตุผล  

   ดว้ยสถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) อนัเป็นหน่วยงานในสังกดั สาํนกังาน

บริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนา้ท่ีใน

การจดัตั้ง พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้ตน้แบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีจะบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น

ผูใ้ฝ่รู้ อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรคส์ังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

   สถาบนัฯ ไดด้าํเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งท่ี 1 หรือ มิวเซียมสยาม และไดเ้ปิด

ใหบ้ริการความรู้สู่สาธารณะอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2551 ท่ีผา่นมา โดยผลตอบรับจากการเปิด

ดาํเนินการท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ 11 เดือนนั้นเป็นท่ีน่าพอใจ มีผูเ้ขา้ชมมิวเซียมสยามมากกวา่ 

200,000 คน โดยหากแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ เด็กและเยาวชน จะมีจาํนวนกวา่ 1.2 แสน คิดเป็นร้อยละ 

60 ของจาํนวนผูเ้ขา้ชมทั้งหมด  จากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจพบวา่เด็กและเยาวชนดงักล่าวส่วนใหญ่

มาจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   ดงันั้นเพื่อใหพ้ื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมท่ีมีความทนัสมยั  

สามารถรองรับการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนานและเพลิดเพลิน ตามแนวคิดและปรัชญาของสถาบนัฯ ไดเ้ผยแพร่ออก

สู่ทุกภูมิภาค และมุ่งตรงเขา้หาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทัว่ไป สถาบนัฯ จึงไดด้าํเนินการโครงการจดัทาํ

นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ีระยะท่ี 1 หรือ Muse Mobile ข้ึนเพื่อเป็นการนาํร่องการสัญจรของพื้นท่ี

ใหม่แห่งการเรียนรู้สู่ทุกภูมิภาคของประเทศดว้ยหวงัวา่ การสัญจรของนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้

เคล่ือนท่ี Muse Mobile ดงักล่าวจะเป็นตน้แบบของการสร้างพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ใหม่ท่ีเคล่ือนท่ีใหเ้กิดใน

สังคมไทย อนัจะนาํมาซ่ึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสาํคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

ทั้งน้ีเน้ือหาในการนาํเสนอผา่นนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ีดงักล่าวจะอยูใ่นหวัขอ้ “เรียงความ

ประเทศไทย” เช่นเดียวกบั นิทรรศการถาวร มิวเซียมสยาม เพื่อเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ

ประเทศไทยและคนไทยใหก้บัผูค้นทั้งประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจถึงประเด็น

ดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง (สายสืบหอศิลป์.  2552: ออนไลน์) 

  6.3.2 วตัถุประสงค ์

   6.3.2.1 เพื่อนาํเสนอแนวคิด และปรัชญาของสถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ

ประชาสัมพนัธ์ และส่ือสารผา่นชุดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ีสัญจรสู่เด็กและเยาวชน 

   6.3.2.2 เพื่อเปิดเวทีและพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยั ไดท้ั้งสาระ และ

ความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาค อนัเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ใหก้บัเด็กและเยาวชนท่ีอยูห่่างไกล 

   6.3.2.3  เพื่อบ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ สร้างนิสยัการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและเพื่อเสริมสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   6.3.2.4  เพื่อนาํเร่ืองราวและประเด็นสาํคญัของ ชุดนิทรรศการถาวรเรียงความประเทศไทย มา

นาํเสนอเป็นองคค์วามรู้สาํคญัของชาติ เพื่อสร้างแนวคิดและมุมมองต่อคนไทยและประเทศไทยจาก
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หลกัฐานทางประวติัศาสตร์โบราณคดี บนหลกัการของเหตุและผลและความดีงาม อนัจะนาํมาสู่ ความรัก

และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

  6.3.3 กลุ่มเป้าหมาย 

   6.3.3.1 กลุ่มเป้าหมายหลกั เด็กและเยาวชนไทย 

   6.3.3.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทัว่ไป 

  6.3.4 แนวคิดในการจดัทาํนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ี  

   6.3.4.1 แปลก ใหม่ ทนัสมยั ยงัไม่เคยมีใครทาํมาก่อน 

   6.3.4.2 ประกอบดว้ย ชุดนิทรรศการและกิจกรรมประกอบ เพื่อการเรียนรู้ ในเชิง 

Hands-on และ Interactive อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

   6.3.4.3 เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก บนพื้นฐานความประหยดั 

   6.3.4.4 บริหารจดัการไดภ้ายใตก้าํลงัคนและงบประมาณท่ีเหมาะสม 

   6.3.4.5 สามารถติดตั้งไดใ้นทุกพื้นท่ี 

   6.3.4.6 ใชส้ถาปัตยกรรม ตูค้อนเทนเนอร์และสถาปัตยกรรมเต็นทเ์ป็นรูปแบบ และ

แนวทางหลกัในการออกแบบจดัทาํเพื่อเนน้ความเป็น Landmark ของจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ 

  6.3.5 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

   6.3.5.1 ไดชุ้ดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ี (Muse Mobile) ระยะท่ี 1 ใน

หวัขอ้ “เรียงความประเทศไทย” สัญจร ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ 

สนุกสนาน ร่ืนรมยแ์ละสร้างสรรคข์องสถาบนัฯ 

   6.3.5.2 นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ี “เรียงความประเทศไทย” สัญจร จะ

เดินทางไปทัว่ประเทศ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและปรัชญาของสถาบนัฯ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยปลุก

กระแส Muse Mobile ใหเ้กิดข้ึนทัว่ประเทศ 

   6.3.5.3 บุคลากรของสถาบนัฯ ไดรั้บความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ในการพฒันาเน้ือหา 

ออกแบบ จดัซ้ือ จดัหาและก่อสร้างนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคล่ือนท่ีจากการทาํงานร่วมกนักบัท่ีปรึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพท่ีหลากหลาย ในลกัษณะของ On The Job Training 

   6.3.5.4 สามารถบ่มเพาะใหค้นไทยทัว่ไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีใฝ่รู้ อนัจะ

นาํมาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเขา้ใจถึงความหลากหลาย การหลอมรวมและมี

สาํนึกถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติในภูมิภาคสุวรรณภูมิแห่งน้ี 

 

7. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 7.1 นิทรรศการเคลือ่นที่ 
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  จิราวธุ สุปัญญา (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การนาํเสนอรูปแบบหน่วยบริการส่ือ 

การศึกษาดิจิทลัเคล่ือนท่ี สาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองลาํพนู ผลการวจิยัพบวา่ มีองคป์ระกอบ 2 ดา้นคือ 

การบริหารจดัการ และภาระหนา้ท่ี 

  การบริการจดัการ ประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างองคก์ร การบริหารงาน บุคลากร งบประมาณ วสัดุ

และอุปกรณ์ เครือข่ายการส่ือสาร พื้นท่ีใชส้อย ประเภทของพาหนะท่ีใชใ้นการจดัทาํหน่วยเคล่ือนท่ี สถานท่ี

จอดรถ วนัและระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

  ภาระและหนา้ท่ี ประกอบดว้ย 1) งานดา้นการผลิต จดัหา และพฒันาส่ือการศึกษาดิจิทลั ไดแ้ก่ 

การบนัทึกหรือดดัแปลงเน้ือหาส่ือในรูปดิจิทลั การทาํฐานขอ้มูล การจดัซ้ือ จดัหาส่ือการศึกษาดิจิทลั 2) งานดา้น

การบริหารส่ือการศึกษาดิจิทลั ไดแ้ก่ บริการยมื – คืน บริการดา้นเครือข่ายและการสืบคน้ขอ้มูล การให้

คาํแนะนาํฝึกอบรม 3) งานดา้นการประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินส่ือการศึกษาดิจิทลั และการประเมินความสาํเร็จ

ในการดาํเนินงาน 4) งานดา้นการบาํรุงรักษาซ่อมแซม ไดแ้ก่ การบาํรุงรักษาซ่อมแซมส่ือ การศึกษาดิจิทลั 

และการดูแลรักษาหน่วยบริการส่ือการศึกษาดิจิทลัเคล่ือนท่ี 5) งานดา้นประชาสัมพนัธ์ การประเมินรูปแบบ

หน่วยบริการส่ือการศึกษาดิจิทลัเคล่ือนท่ีสาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองลาํพนู พบวา่รูปแบบท่ีประเมินอยูใ่น

ระดบั “ดี” และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

  จรรยา ทองเฉลิม (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ผลการใชชุ้ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี เร่ือง 

ปัญหาสังคมไทยและแนวทางในการแกไ้ข สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชชุ้ดนิทรรศการ

เคล่ือนท่ีกบัการสอนปกติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาํเพญ็ท่ี

กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 60 คน โดยไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน คือ กลุ่มทดลองสอนโดยใชชุ้ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี และกลุ่มควบคุมสอน

ปกติ เครือ่งมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี เร่ือง ปัญหหาสังคมไทยและแนวทางใน

การแกไ้ข สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.65 วเิคร์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวจิยัพบวา่ 

ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ 80.75/81.75 การสอนโดยใชชุ้ดนิทรรศการเคล่ือนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวา่การสอนปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 7.2 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  กกูลิเอลมิโน (เสาวคนธ์ วงศศุ์ภชยันิมิต.  2546: 38; อา้งอิงจาก Guglilmino' 1977: 62 – 69) 

แห่งมหาวทิยาลยัจอร์เจึย ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยการนาํตนเอง 

(Developlnent of the Self-Directed Leming Readiness Scale) งานวจิยัน้ีไดศึ้กษาลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองจากบุคคลท่ีไดรั้บการตระหนกัวา่ มีการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยา่งเด่นชดั จาํนวน 14 คน การเกบ็

ขอ้บูล ใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เร่ิมตน้ดว้ยใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุองคป์ระกอบสาํคญั แลว้นาํ

องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการสาํรวจ มาใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการสร้างแบบวดัลกัษณะความพร้อมของการเรียนรู้
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ดว้ยการนาํตนเอง (Self-Directed Leming Readiness scale) เรียกยอ่ๆ วา่ SDLRS แบบสอบถามมี 41 ขอ้ เป็น

กิจกรรมและลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบบลิเคอร์ท (Liken-Item) ได้

นาํเคร่ืองมือน้ีไปไห้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 307 คน ในรัฐจอร์เจียและรัฐเวอร์จิเนียเป็นผูต้อบ แลว้นาํคาํตอบท่ี

ไดม้าทาํการวเิคราะห์เป็นรายขอ้ (Item Analysis) และวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อใชค้ดัเลือกขอ้

คาํถามสาํหรับทาํเป็นแบบสอบวดัเพื่อใชใ้นวงกวา้งต่อไป แบบสอบวดัน้ีมีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .78 

  ต่อมาไดมี้การปรับปรุงเคร่ืองมือ โดยเพิ่มขอ้คาํถามจาก 41 ขอ้ เป็น 58 ขอ้ และนกัวจิยัคนอ่ืนๆ 

เช่น ซบับาเกียน (Subbaghian) ฮาสซนั (Hassan) และ บรอคเคท (Brockett) ไดน้าํไปลองใชแ้ละระบุวา่ เป็น

แบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสมเหตุสมผล  

  ผลงานวจิยัน้ีช้ีวา่ การท่ีบุคคลเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองไดน้ั้น ตอ้งมีลกัษณะความพร้อมของการ

เรียนรู้ 8 ประการ ดงัน้ี 

   1. คือเปิดใจรับโอกาสท่ีจะเรียน (Openness to Lerning Opportunities) 

   2.  เช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีดีได ้(Self Concept as Effective Learner) 

   3.  ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน (Initiative and Independence in Learning) 

   4.  ความรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง (Informed Acceptance of Responsibility for 

One’s own Learning) 

   5.  ความรักท่ีจะเรียน (Love of Learning) 

   6.  ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

   7. มองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) 

   8.  ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนและการแกปั้ญหา (Ability to use Skills and Problem 

Solving Skills) 

  เกรย ์ (เสาวคนธ์ วงศศุ์ภชยันิมิต. 2546: 40; อา้งอิงจาก Grey. 1986: 1218 – A) ไดศึ้กษา

ความสัมพนัธ์ของคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ของผูจ้ดัการบริษทัท่ีดาํเนินการกิจการ

โทรศพัทใ์นฮ่องกง กบัระดบัของการจดัการอตัราการปฏิบติังานในดา้นการจดัการ และความสามารถ ในการ

รับปัญหา การสร้างสรรคแ์ละระดบัของการเปล่ียนเเปลง ตามสภาพลกัษณะงานท่ีควรจะเป็น ผลการวจิยัพบวา่ มี

ความสัมพนัธืระหวา่งคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้ตว้ยการนาํตนเองกบัการจดัการในดา้นต่างๆ แต่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุและเช้ือชาติ 

  โพสเนอร์ (มรุต กอ้งวิริยะไพศาล.  2549: 98; อา้งอิงจาก Posner.  1990) ไดศึ้กษาการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง การรับรู้ความสามารถทางการเรียนและการปรับตวัของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมแบบเปิด (An Open 

Alternative High School) โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เจตคติต่อการเรียนและ

ลกัษณะนิสัยท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนจบการศึกษา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถทางการ

เรียนกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีเขา้โครงการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้น
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สถานภาพส่วนตวัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชเ้คร่ืองมือ The Self-Perception Profile for Adolescents (Harter.  

1988) : A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Orientation in the Classroom (Harter.  1980) และ The Self-

Directed Learning Readiness Scale (Guglielmino.  1977) กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 149 คน จาก 5 ระดบัชั้น ผลการวจิยั

พบวา่ การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เจตคติต่อการเรียนและลกัษณะนิสัยค่อย  ๆ เปล่ียนแปลงทีละนอ้ยใน

ขั้นตอนแรกของการเรียน และเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเรียนจบโครงการการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่ 1 

โครงการข้ึนไป นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถทางการเรียนสูงข้ึน และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องคป์ระกอบท่ีจะทาํใหโ้ครงการการเรียนรู้ดว้ยตนเองสมบูรณ์ข้ึน ไดแ้ก่ การจดั

สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ต่างๆ การกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความอยากรู้ 

อยากเห็นและมีความสนใจในการเรียน การจดัการศึกษาท่ีส่งเสริม หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนท่ีดี โดยใหโ้อกาสและอิสระแก่ผูเ้รียน 

  สุธาสินี ใจเยน็ (2545: บทคดัยอ่) ทาํการวจิยัเร่ือง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยแบ่งความสามารถในการ

เรียนรู้เป็น 6 ดา้น คือ ความเป็นตวัของตวัเอง ความพร้อมท่ีจะเรียน การวเิคราะห์าความตอ้งการ การ

วางเป้าหมายในการเรียน การแสวงหาแหล่งวทิยาการ และการนาํขอ้มูลไปใชไ้ดเ้หมาะสม ผลการวจิยัพบวา่ 

การประกอบอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์ทางบวก การไม่ประกอบอาชีพมี

ความสัมพนัธ์ทางลบ ส่วนเพศ อายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง สัมพนัธภาพ

ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตวัแปรท่ีส่งผล คือ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะมุ่งอนาคต 

และเพศหญิง ทั้ง 4 ตวัแปรน้ี สามารถรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้

  ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองและ

ค่านิยมท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการเรียนการสอนของศึกษาธิการจงัหวดั ผลการศึกษาพบวา่ 1)ศึกษาธิการจงัหวดั

เกือบทั้งหมดเป็นชาย มีเพียง 1 คนเป็นหญิง เกือบทั้งหมดจบการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ระดบัปริญญาโท 

เกือบคร่ึงหน่ึงมีอาย ุ51 – 55 ปี จาํนวนสองในหา้มีอายรุาชการ 31 – 35 ปี 2) สาํหรับค่านิยมท่ีมีต่อองคป์ระกอบ

ของกระบวนการเรียนการสอนเนน้ในการพิจารณากระบวนการเรียนการสอน ศึกษาธิการจงัหวดัใหค้วามสาํคญัแก่

องคป์ระกอบดา้นเน้ือหาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ตวัผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียน ส่วนท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือ 

ตวัผูส้อน และสภาพแวดลอ้ม 3) ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเฉล่ียทั้งแปดองคป์ระกอบอยูใ่น

ระดบัสูงแต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของรายองคป์ระกอบศึกษาธิการจงัหวดัประเมินตนเองวา่ รักการเรียนรู้ มอง

อนาคตในแง่ดี และตนเองตอ้งรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเองสูงในสามอนัดบัแรก ส่วนองคป์ระกอบท่ีม่ีค่าเฉล่ีย

เป็นอนัดบัสุดทา้ยคือความคิดสร้างสรรค ์
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 จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ีคือ 1) ควรประชาสัมพนัธ์ หรือใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัความ

เช่ือพื้นฐานของแนวคิด “ผูเ้รียนเป็นสาํคญั” เพื่อสนบัสนุนใหศึ้กษาธิการจงัหวดั เกิดกระบวนการ

ปรับเปล่ียนฐานความเช่ือเพื่อนาํไปสูการปรับเปล่ียนแนวปฏิบติัตอ้ไปท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัมาการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองวา่ ”เน้ือหา” 2) ให้ความมัน่ใจ กาํลงัใจในการริเร่ิมการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว เพื่อชดเชยการใชเ้วลาในการเร่ิมเรียนส่ิงใหม่และความคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่สูงเพียงพอ 

  เสาวคนธ์ วงศศุ์ภชยันิมิต (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยั การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบั

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูใ้หญ่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการสังเคราะห์ งานวจิยัเชิงสาํรวจ เชิง

สหสัมพนัธ์ และ เชิงทดลองรวมทั้งการวเิคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลพบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

ของผูใ้หญ่ทั้ง 8 องคป์ระกอบของกกูลิเอลมิโนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ

เปิดใจรับโอกาสท่ีจะเรียนอยูใ่นระดบัสูง แต่องคป์ระกอบดา้นอ่านๆ เม่ือวเิคราะห์งานวจิยัเชิงสาํรวจ เชิง

สหสัมพนัธ์ เชิงทดลอง และการทดสอบค่าขนาดอิทธิพล อยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณางานวิจยั 

โดยไม่นาํค่าขนาดอิทธิพบมาร่วมดว้ย ผลการสังเคราะห์ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระใน

การเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) เม่ือวิเคราะห์งานวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ พบวา่ ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 

เหตุผลท่ีเขา้มาศึกษา แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน ทศันคติต่อวิชาชีพ วธีิการอบรมเล้ียงดู

แบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์ ระดบัการศึกษา และวธีิการเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆ มีผล

ทางบวกกบัลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูใ้หญ่ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ ผมสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ชั้นปีท่ีศึกษา สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ประสบการณ์ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อ

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูใ้หญ่ 

  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของ

ผูเ้รียนการศึกษาต่อเน่ืองสายอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมี 11 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ 1) ความรักและความตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 2) ความสามารในการเลือกทกัษะเพื่อการเรียนรู้ 3) การแสวงหา

คาํตอบเพื่อการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4) ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ และมีขั้นตอนเพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย 5) 

การมีวนิยัในตนเองและการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 6) การทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ดว้ยความพยายามอยา่ง

เหมาะสม 7) การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ 8) ความสามารถริเร่ิมการเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 9) ความสามารถตั้งคาํถามเพื่อการนาํไปสู่ความรู้ท่ีตอ้งการ 10) การประเมินผลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ยติุธรรม 11) ความอดทนในการเสาะแสวงหาความรู้ 

 การพฒันาแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับผูเ้รียนการศึกษาต่อเน่ืองสาย

อาชีพไดค้รอบคลุมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองจากการรวเิคราะห์ผลในขั้นตอนท่ี 1 ทั้ง 11 องคป์ระกอบ ซ่ึงเป็น

แบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า 5 อนัดบั จาํนวน 39 ขอ้ ทั้งน้ีการพฒันาแบบวดัไดย้ดึหลกัการสร้างเคร่ืองมือท่ี

มีคุณภาพ 3 ประการ ไดแ้ก่  1) ค่าความเท่ียงตรง (Validity)  2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 3) ความสามารถ

ในการจาํแนก (Discrimination Power) 



 

 
54 

  คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ (2547) ไดศึ้กษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และความพร้อมใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 

นกัศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2545 จาํนวน 234 คนอาจารย ์20 คน ผลการวิจยัได้

จาํแนกสภาพแวดลอ้มเป็นดา้นกายภาพ ดา้นวชิาการและดา้นการบริหารจดัการ นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มและระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระดบัปานกลาง ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้

กบัสถานภาพของนกัศึกษาในภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้กบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่า สาํหรับ

ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความรับผดิชอบต่อการเรียน และ

ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ม่ือ

วเิคราะห์งานวจิยัเร่ืองการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Self-directed Learning) ดงักล่าวแลว้พอสรุปไดว้า่ 

   1. งานวจิยัมีจุดมุ่งหมายของการวจิยั 3 ขอ้ คือ 

    1.1 จดัสภาพการเรียนการสอนท่ีสร้างกระบวนการการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เป็น

แนวทางใหผู้เ้รียนปฏิบติั 

    1.2 นาํรูปแบบการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาใชใ้ห้เกิดผลสาํเร็จของเป้าหมายทางการศึกษาและ

การทาํงาน 

    1.3 ศึกษาความพร้อมของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้

แบบนาํตนเอง โดยใชแ้บบวดัความพร้อมการเรียนรู้แบบนาํตนเองของกกูลิเอลมิโนเป็นส่วนใหญ่ 

   2. กลุ่มตวัอยา่งมีไดทุ้กระดบัชั้น และประเภทของการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย นกัเรียน 

บิดา มารดา สถานศึกษา ชุมชน สังคม การศึกษาในระบบ นอกระบบ ระดบัโรงเรียนถึงมหาวทิยาลยั 

   3.  วธีิการวจิยัมีทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ 

   4. มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 ท่ีมุ่งนกัเรียนเป็น

สาํคญั และการเรียนการสอนสร้างให้เกิดองคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนทาง

วทิยาศาสตร์ใหผู้เ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ใหมี้

การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ วธีิการต่างๆ ท่ีหลากหลาย และใหมี้การประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบัยคุ

สมยัท่ีข่าวสารเทคโนโลยทีนัสมยั (IT) เขา้มามีบทบาทในการศึกษา 

   5. แนวทางการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบนาํตนเองน่าจะไดรั้บการ

ส่งเสริม ปฏิบติั เพื่อลดปัญหาการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการกวดวชิา การไม่บรรลุเป้าหมายของการจดั

การศึกษา การเสียดุลทางการคา้ เศรษฐกิจ ท่ีคนไทยเป็นผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิต การไม่เท่าทนัความกา้วหนา้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนิสัยการเรียน การทาํงานอยา่งมีการพิจารณากาํหนดเป้าหมาย 

วางแผน ดาํเนินการตามแผน และมีการประเมินผล เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม ชุมชน ภูมิ

ปัญญาไทย และสร้างความเป็นผูรั้บผิดชอบต่อหนา้ท่ียอมรับใหเ้กียรติบุคคลอ่ืน 
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  อรทยั ชายอินทร์ (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ผลวจิยัพบวา่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยั

รามคาํแหง มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ

มองอนาคตในแง่ดี 2) ดา้นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 3) ดา้นความริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ 4) ดา้นรักการ

เรียนรู้ 5) ดา้นการมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 6) ดา้นมโนภาพต่อตนเองในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 7) ดา้นความสามารถใชท้กัษะการศึกษาหาคามรู้และทกัษะแกปั้ญหาและ 8) ดา้นความคิด

สร้างสรรค ์ 

   ผลการเปรียบเทียงความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีสถานภาพต่างกนั พบวา่ 1) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมี

เพศต่างกนั มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 มีเพียงดา้นการมองอนาคตในแง่ดี พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอาย ุ มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีเพียงดา้นความริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ และ

ดา้นความสามารถใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา พบความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีคณะท่ีศึกษา

ต่างกนั มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 มีเพียงดา้นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  ฮนัเซล ทรอยย ์และคณะ (Hansel, Troy; et al.  2010) ไดศึ้กษาการพฒันาและจดัหาเคร่ืองมือหน่วย

การศึกษาอนุรักษเ์คล่ือนท่ีสาํหรับเด็กนกัเรียนประถมในชนบทของประเทศลาว พบวา่ หน่วยเคล่ือนท่ี

ควบคุมดูแลภายในสามชัว่โมง รายการเป็นระบบโตต้อบสาํหรับนกัเรียนท่ีมุ่งเนน้ความสาํคญัของสัตวป่์า 

และความหลาหลายทางชีวภาพ ท่ีอยูร่อบตวัเด็กนกัเรียนประถมในหมู่บา้นชนบท คุณภาพและเกร็ดขอ้มูลท่ี

รวบร่วมระหวา่งและหลงัแต่ละรายการแสดงในโรงเรียน สาํนกังาน และบา้นของชาวบา้น เพื่อวดัผลสาํเร็จของ

รายการ เปรียบเทียบเหตุผลท่ีถูกเก็บระหวา่งทดสอบก่อนและหลงัใหค้วามรู้ ผลแสดงวา่ 21% ผลทดสอบหลงัให้

ความรู้ดีข้ึน ตวัช้ีวดัแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยการศึกษาการอนุรักษเ์คล่ือนท่ีมีรายการท่ีประสบผลสาํเร็จตาม

เป้าประสงค ์ ถึงแมว้า่โดยปกติการศึกษาของลาวจะถูกติชมจากส่ือส่วนใหญ่อยูแ่ลว้ (Hansel, Troy. 2010: 

Online) 

  ออสเทอร์มานน์ และคณะ (Ostermann, J.; et al.  2011) ไดศึ้กษาถึง ใครเขา้ทดสอบหรือไม่เขา้ทดสอบและ

ทาํไม ความเขา้ใจในคาํแนะนาํของเคร่ืองมือ HIV เคล่ือนท่ีและทดลองในเขตคีลีมนัจาโรของแทนซาเนียพบวา่ 

พื้นฐาน เป็นท่ีน่าพอใจท่ีการแพร่ขยายของการโปรแกรมทดสอบ HIV มีอุปสรรคลดลงสาํหรับการทดสอบ

ขณะการดึงดูดใหม่และตวัทดสอบท่ีเส่ียงสูง เราประเมินอุปสรรคสาํหรับการทดสอบเส่ียง HIV ระหวา่งคนไขท่ี้

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=yO7bAURD8U2xEvvkJ0cEnQ__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hansel+Troy%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=yO7bAURD8U2xEvvkJ0cEnQ__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hansel+Troy%22
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เขา้ร่วมในการใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสา แคมเปนในส่ีหมู่บา้นชนบทในเขต คีลีมนัจาโรของ

แทนซาเนีย 

   วธีิการในการทดลอง ระหวา่งเดือนธนัวาคม ปี2007 ถึงเดือนเมษายน ปี 2008 ผูเ้ขา้ร่วมการ

ใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสา 878 คน และผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนท่ีถูกคดัเลือกแบบสุ่ม 506 คน ผูท่ี้

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสาไดส้าํรวจไว ้ โมเดลการคาํนวณถอยหลงัแบบ

เจาะจงเพศสภาพถูกนาํมาใชอ้ธิบายความแตกต่าง ลกัษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจสังคม การเปิดเผยความเส่ียง HIV ประวติั

การทดสอบ HIV กบัความอปัยศและการวางตวัไปถึงระหวา่งทดสอบท่ีการให้คาํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ี

อาสา กบัผูเ้ขา้ร่วมและผูอ้าศยัอยูใ่นชุมชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสา 

   ผลลพัธ์ การใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสารายงานวา่ผูป่้วย HIV มีความเส่ียง

เพิ่มข้ึน 1(OR 1.20 [1.04 to 1.38] ในผูช้าย; OR 1.11 [1.03 to 1.19] ในผูห้ญิง) ผูป่้วยหญิง1ในการใหค้าํแนะนาํและ

ทดสอบเคล่ือนท่ีอาสารายงานวา่ พบวา่ เหมือนจะพบมากข้ึนในบา้นท่ีมีรายไดต้ ํ่า0 (OR 1.47 [1.04 to 2.05]) ผูป่้วย

ชายมีรายงานวา่มีอตัราสูงข้ึนตามแหล่งรายไดท่ี้ไม่แน่นอน (OR 1.99 [1.22 to 3.24]) ผูท้ดสอบคร้ังแรกมีมากกวา่

ผูไ้ม่ทดสอบอา้งวา่ ระยะทางท่ีไปแหล่งทดสอบเป็นเหตุผลท่ีไม่ไปเขา้รับการทดสอบคร้ังแรก (OR 2.17 

[1.05 to 4.48] ในผูช้าย; OR 5.95 [2.85 to 12.45] ในผูห้ญิง) ความสัมพนัธ์ของ HIV กบัความอปัยศความกลวัต่อ

การทดสอบ หรือการเปิดเผยผลทดสอบ และการมีชีวิตอยูต่่อไปโดยปราศจากงานตอ้งมีการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็กบัการ

ไมเขา้ไปมีส่วนร่วมของหน่วย1ใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสา0 (ORs from 0.11 to 0.84) (1OR  = แตม้ต่อของ

การมีปัจจยัเส่ียงในกลุ่มท่ีเป็นโรค / แตม้ต่อของการมีปัจจยัเส่ียงในกลุ่มท่ีไม่เป็นโรค) 

 สรุป หน่วย1ใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสาดึงดูดผูป่้วยดว้ยการเปิดเผยผลเส่ียงท่ีมากข้ึน 

และแหล่งเศรษฐกิจท่ีนอ้ยลง 1ความสัมพนัธ์ของ HIV กบัความอปัยศ และความกลวัต่อการทดสอบ ยงัคงเป็น

อุปสรรคต่อการทดสอบ การ1ใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสาใหส้ัดส่วนการดึงดูดท่ีเหมาะสมระหวา่งผูเ้ขา้

ทดสอบคร้ังแรกและผูเ้ขา้ทดสอบซํ้ าหลายคร้ัง แนวทางการศึกษาพยายามจะลดความรู้สึกอปัยศ และความกลวั

ต่อการทดสอบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ1หน่วย1ใหค้าํแนะนาํและทดสอบเคล่ือนท่ีอาสาในการดึงดูดผูเ้ขา้ทดสอบ

หนา้ใหม่และประชากรท่ีมีความเส่ียงสูงต่อไป (Jan, Ostermann.  2010: Online) 

  แมนพรีท เบรนส์ และคณะ (Manpreet, Bains; et al.  2011) ไดศึ้กษาการสาํรวจเชิงคุณภาพมุมมอง

ของผูสู้บบุหร่ีต่อพื้นฐานสังคมดา้นการจบัตามองการบริการงดสูบบุหร่ีเคล่ือนท่ีในสหราชอาณาจกัร พบวา่ การ

พฒันาใหก้ารบริการหยุดสูบบุหร่ีเขา้ถึงโดยง่ายเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูสู้บบุหร่ีท่ีเขา้ถึงจาก

กลุ่มท่ีถูกกีดกนัทางสังคมเศรษฐกิจผูท่ี้สูบบุหร่ีมากกวา่และสูบบุหร่ีนอ้ยกวา่กบัการเลิกสูบบุหร่ีเปรียบเทียบกนั

ในการส่งเสริมท่ีมากข้ึน จุดแวะของหน่วยเคล่ือนท่ีการบริการหยดุสูบบุหร่ีอาณาเขตขา้ม 13 เขต ในบริเวณท่ีถูกกีด

กนัทางเศรษฐกิจสงัคมในนอตต้ิงแฮม โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทก่ึ์งโครงสร้าง ถูก 

ควบคุมใหต้รวจสอบผูเ้ขา้ชมนกัสูบ 40 คน ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการกบัโครงการหน่วยเคล่ือนท่ีบริการหยุดสูบบุหร่ี 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ostermann%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Bains%20M%5Bauth%5D
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   ผลลพัธ์ หน่วยเคล่ือนท่ีบริการหยดุสูบบุหร่ีปรากฏข้ึนเพื่อกระตุน้ใหพ้ยายามเลิกสูบบุหร่ี

สาํหรับผูมี้ส่วนร่วมบางคน การกระตุน้ทั้งหมดไม่อยูใ่นแผน สาํหรับคนอ่ืนๆมนัมีโครงสร้างบนวธีิคิดแบบ

ก่อนการมีอยูเ่ก่ียวกบัการเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึงไม่เคยไดรั้บการปฏิบติัตาม ผูสู้บท่ีสนใจการเลิกสูบจะรู้สึกสบายใจกบั

การเขา้ถึงของหน่วยเคล่ือนท่ีบริการหยดุสูบบุหร่ี ขณะท่ีกาํลงัให้ความรู้พวกเขาจะไม่รู้สึกกดดนั รูปแบบของ

การหยดุใหบ้ริการของหน่วยเคล่ือนท่ีบริการหยดุสูบพยายามหาทางดึงดูดความสนใจใหม้ากกวา่การสร้างจุด

ตาํแหน่งนดัพบธรรมดา เพิ่มเติมผูมี้ส่วนร่วมหลายคนออกเสียงชดัเจนวา่พวกเขาอาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการ

บริการหยดุสูบไดห้ากเขาไม่มีการกา้วขา้มเขา้มาของหน่วยเคล่ือนท่ีการบริการหยดุสูบบุหร่ี 

 สรุป หน่วยเคล่ือนท่ีบริการหยดุสูบบุหร่ีอาจมีผลต่อการกระตุน้การเลิกสูบอยา่งรวดเร็วสาํหรับผู ้

สูบท่ีไม่ไดก้าํหนดแผนการเลิกสูบ และขณะเดียวกนัก็เขา้ถึงผูสู้บท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริการหยดุสูบดว้ย 

(Manpreet Bains.  2010: Online) 

 จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นส่ิงสาํคญั เพราะถา้หากมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กท่ีทุก

เวลา เปิดโอกาสใหค้นท่ีพลาด ขาด ดอ้ย ในดา้นการศึกษา ไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสักบัการเรียนรู้ในอีก

รูปแบบหน่ึง แต่แหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้หรือไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี

เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองแลว้นั้น ก็เท่ากบัวา่แหล่งการเรียนรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์ การท่ีจะสร้าง

แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งตอบสนองต่อผูเ้รียน ให้

ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตดา้นวทิยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Bains%20M%5Bauth%5D


บทที ่3 

วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

  1.  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

  3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  4.  การจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูล 

  5.  สถิติท่ีใชก้บัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดเฉพาะนกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จงัหวดั รวม

ทั้งส้ิน 67,083 คน (1รายงานจาํนวนนกัศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน 55/2) 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 

จงัหวดั ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มโดยเจาะจง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีความคาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 398 คนมาใชใ้นการวจิยั 

 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง 

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์และแบบวดัความ

พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

 ชุดที ่ 1 แบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ  

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 

ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสําหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ  
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แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

  ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบและขอ้คาํถามแบบปลายเปิด โดยจาํแนก เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  

  ตอนที ่ 2 แบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ โดยกาํหนดให้ตอบในลกัษณะของนิทรรศการท่ี

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตามระดบั ดงัน้ี 
 

   ระดบั 5 หมายถึง ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  มากท่ีสุด 

   ระดบั 4 หมายถึง ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  มาก 

   ระดบั 3 หมายถึง ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  ปานกลาง 

   ระดบั 2 หมายถึง ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  นอ้ย 

   ระดบั 1 หมายถึง ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  นอ้ยท่ีสุด 
 

 ชุดที ่2 แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตนเอง 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัชุดท่ี 2 เป็นแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดย

พฒันาจากแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของ สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547) โดยกาํหนดให้

พิจารณาดว้ยความเท่ียงตรงมากท่ีสุดตามความพร้อมดงัน้ี  

   มากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 

   มาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 

   ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

   นอ้ย   มีค่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 

   นอ้ยท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 

 

 ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งการเรียนรู้นิทรรศการเคล่ือนท่ี การ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เพื่อกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาในการ

สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

   1.1 ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ กรอบในการสร้างแบบสอบถามกาํหนดถึงสถานท่ี 

ในการใชจ้ดันิทรรศการท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง อาทิ โรงเรียน สนามกีฬา มหาวทิยาลยั  

เป็นตน้ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดันิทรรสการเคล่ือนท่ี 
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   1.2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ กรอบในการสร้างแบบสอบถามกาํหนดตามทฤษฏีของ  

พาราสุมนั เซทแฮลม์ และ เบอร์ร่ี ท่ีไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีดี 

   1.3 ดา้นวชิาการ กรอบในการสร้างแบบสอบถามกาํหนดตามภาระหนา้ท่ีในการเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนของศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตามนโยบายท่ีกาํหนดข้ึน 

  2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย

แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัสร้างขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งและ

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 

ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ 

  3. นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอประธานกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเหมาะสม แลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

  4. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิง

เน้ือหา ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความชดัเจนของสาํนวนภาษา โดยใชเ้กณฑก์ารกาํหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี 

   +1  หมายถึง  ขอ้ความมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

   -1  หมายถึง  ขอ้ความไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

 

 จากนั้นบนัทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน ในแต่ละขอ้แลว้นาํไปหาค่าดชันี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหรือค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ไว ้

  5. นาํแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีไดพ้ฒันาแลว้ ฉบบัร่างเสนอ

ประธานกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเหมาะสม 

แลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

  6. นาํแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทั้งในภาษาและ

เน้ือหาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามและแบบวดัความพร้อมท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  7. นาํแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีไดรั้บปรับปรุง

แกไ้ขถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้นาํไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ จาํนวน 30 คน แลว้

นาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ หาค่าความเช่ือมัน่ โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

  8. นาํแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือแลว้มาแกไ้ขปรับปรุงโดยเลือกคาํถามท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดไว ้เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์

ระหวา่งออกใหบ้ริการตามแผนระยะสั้นและระยะยาวระหวา่งเดือน มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง จาํนวน 398 คน ดงัน้ี 

 3.1 ติดต่อประสานงานเพื่อทราบถึงระดบัชั้น และจาํนวนของนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้มาร่วม

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ในแต่ละจงัหวดัจากเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละคร้ัง ซ่ึงในแต่ละจงัหวดัจะ

ใชเ้วลาในการจดัแสดงทั้งส้ิน 3 วนั 

 3.2 แจกแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

พร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของแบบสอบถามท่ีเนน้การพฒันานิทรรศการ และแบบวดัความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีเนน้ถึงแบบวดัท่ีสะทอ้นตวัตนของผูต้อบ 

 3.3 รับแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยระยะเวลาในการทาํแบบสอบถามโดยเฉล่ีย

ประมาณ 30 – 40 นาที ซ่ึงจะใชช่้วงเวลาพกัของนกัศึกษาหรือนกัศึกษาท่ีรอรอบการแสดงท่ีจดัเป็นรอบ 

 3.4 ในการแจกแบบสอบถามจะแจกไปเร่ือยๆ ในแต่ละคร้ังแต่เม่ือครบจาํนวนท่ีตอ้งการในแต่ละ

จงัหวดัจะหยุดแจกแบบสอบถามแลว้กลบัมาตรวจสอบความเรียบร้อย หากพบวา่ แบบสอบถามและแบบวดัท่ี

ใดท่ีผูต้อบใหค้าํตอบไม่เรียบร้อยก็จะไปเก็บเพิ่มใหค้รบตามจาํนวน 

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปแกรม

คอมพิวเตอร์โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ชุดที ่1 แบบสอบถาม 

    1.  แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ีและคาํนวณค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย  

   2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง แลว้วเิคราะห์แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยการคาํนวณ หาค่าเฉล่ีย 

(Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) แปลความหมายค่าเฉล่ียของแนวทางท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเอง จดัอนัดบัเป็นรายขอ้ รายดา้น และรวมทุกดา้น นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าตดัสินตามเกณฑ์ 
 

   4.50 – 5.00  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มาก 

   2.50 – 3.49  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ปานกลาง 
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   1.50 – 2.49  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นอ้ย 

   1.00 – 1.49   หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นอ้ยท่ีสุด 
 

  3. เปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ระหวา่งประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีมี เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้

ร่วมกิจกรรม ต่างกนั ระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่มโดยหาคา่ t – test และมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียวหรือค่า F – test หรือ One way ANOVA เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 ชุดที ่2 แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  1. แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Χ ) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) แปลความหมายค่าเฉล่ียของความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง จดัอนัดบัเป็น

รายขอ้ รายดา้น และรวมทุกดา้น นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าตดัสินตามเกณฑค์่าเฉล่ียทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถาม จะได้

กลุ่มท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียและกลุ่มท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

  2. เปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเอง ระหวา่งประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเองต่างกนั ระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่มโดยหาค่า t – test และมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียวหรือค่า F – test หรือ One way ANOVA เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  5.2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถามโดยการพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Congruence : IOC) 

  5.2.2 การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Alpha - Coefficient) 

 5.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  5.3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มให้ สถิติค่า t – test 
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  5.3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช้

ค่าสถิติ F – test และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

ใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้น

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ ใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการไดม้ากท่ีสุด โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุ จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และตามความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เพื่อใหก้ารแปลความหมายขอ้มูลเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสัญลกัษณ์

ไว ้ดงัน้ี  

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 n   แทน จาํนวนนกัศึกษานอกระบบระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนท่ีท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ 

     เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 Χ   แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

 S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 t   แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution  

 F  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution  

 df   แทน  ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  

 SS  แทน  ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  

 MS   แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Mean of Square)  

 p  แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีสถิติทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 

 *   แทน  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี  

 ตอนที ่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่า

ร้อยละ 

 ตอนที ่ 2 การศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการ
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จดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ โดยกาํหนดใหต้อบในลกัษณะของนิทรรศการท่ี

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตามระดบั โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ตอนที ่ 3 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ จาํแนกตาม เพศ อายุ จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

และตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติทดสอบที และเอฟ เม่ือพบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และตาม

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ปรากฏผล ดงัแสดงใน

ตาราง 1 

 

ตาราง 1 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

     

1. เพศ     

    ชาย 184  46.2  

    หญิง 214  53.8  
     

รวม 398  100.0  
      

     

2. อาย ุ     

    0ไม่เกิน 20 ปี 229  57.54  

    ตั้งแต่  21 ปีข้ึนไป 169  42.46  
     

รวม 398  100.0  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

     

3. จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม     

    ชลบุรี 67  16.8  

    ระยอง 67  16.8  

    ปราจีนบุรี 66  16.6  

    ราชบุรี 66  16.6  

    ลพบุรี 66  16.6  

    แพร่ 66  16.6  
     

รวม  398 
 

100.0  
      

     

4. ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง     

    ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 187  46.98  

    สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 211  53.02  
     

รวม  398  100.0  
      

     

     

 

 จากตาราง 1 ตวัแทนของนกัศึกษานอกระบบท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง 214 คน (ร้อยละ 53.8) และเป็นเพศชาย 184 คน (ร้อยละ 46.2) ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 20 ปี 229 คน (ร้อยละ 

57.54) และมีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป 169 คน (ร้อยละ 42.46) อาศยัอยูใ่นจงัหวดั ชลบุรี และ ระยอง จงัหวดัละ 67 

คน (ร้อยละ 16.8) อาศยัอยูใ่นจงัหวดั ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และแพร่ จงัหวดัละ 66 คน (ร้อยละ 16.6) 

และส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 211คน (ร้อยละ 53.02) 

รองลงมาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 187 คน (ร้อยละ 46.98) ค่าเฉล่ียความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

ของนกัศึกษานอกอระบบท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 398 คน เท่ากบั 135.59 คะแนน ซ่ึงค่าคะแนนท่ีตํ่าสุดคือ 

109 คะแนน และ ค่าคะแนนท่ีสูงท่ีสุดคือ 162 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 195 คะแนน 
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 ตอนที ่ 2 การศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคลือ่นที่ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สําหรับนักศึกษานอกระบบทีเ่ข้าร่วมนิทรรศการ 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้น

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย และค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดา้น ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 2 – 5 

 

ตาราง 2  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 

     ทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ 

      โดยรวมและเป็น รายดา้น 

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 

ทางวทิยาศาสตร์ Χ  S.D. 
ระดบัส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

ดว้ยการนาํตนเอง 
    

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.70 0.49 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.32 0.44 มาก 

3. ดา้นวชิาการ 4.34 0.34 มาก 
    

รวม 4.18 0.29 มาก 
    

  

 จากตาราง 2 นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นวิชาการ เป็นอนัดบัแรก 

(Χ  = 4.34) รองลงมาคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ (Χ  = 4.32) และดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ (Χ = 

3.70)  

 เพื่อให้เห็นรายละเอียดแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ผูว้จิยัจึงไดน้าํเสนอแนวทางใน

การพฒันาในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ซ่ึงแสดงผลในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง 

      วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสําหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ 

      ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ เป็นรายขอ้ 

 

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ   Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

1. สถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้    

1.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี โรงเรียน 4.40 0.74 มาก 

    1.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี วดั 3.36 1.09 ปานกลาง 

    1.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี สนามกีฬากลาง 4.28 0.69 มาก 

    1.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ศาลากลางจงัหวดัหรือ 

ท่ีวา่การอาํเภอ 
3.87 0.85 มาก 

    1.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี มหาวทิยาลยั 4.22 0.78 มาก 

    1.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี กศน.จงัหวดั กศน.อาํเภอ 4.02 0.88 มาก 

    1.7 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี หา้งสรรพสินคา้ 3.43 0.86 ปานกลาง 

    1.8 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ถนนคนเดิน 3.14 0.92 ปานกลาง 

    1.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ตลาดนดั 2.94 0.94 ปานกลาง 

    1.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ลานอเนกประสงคข์องชุมชน 3.56 0.86 มาก 
    

รวมขอ้ 1 3.72 0.51 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ   Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

2. ลกัษณะอาคารสถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้    

    2.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัใน หอประชุมท่ีมี

เคร่ืองปรับอากาศ 
4.43 0.63 มาก 

    2.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีในหอประชุมเปิดโล่ง 3.85 0.76 มาก 

    2.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีในลานจอดรถแบบมีหลงัคา 3.37 0.94 ปานกลาง 

    2.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทย์าวยกสูง 3.37 0.92 ปานกลาง 

    2.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทส์ั้นยกสูง 3.41 0.92 ปานกลาง 
    

รวมขอ้ 2 3.69 0.64 มาก 
    

รวม 3.70 0.49 มาก 
    

 

   จากตาราง 3 นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.70) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ 1 สถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.72) 

รองลงมาคือขอ้ 2 ลกัษณะอาคารสถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.69)   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยของแต่ละขอ้พบวา่ ขอ้ 1 สถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบวา่อยูใ่น

ระดบัมาก 6 ขอ้ ระดบัปานกลาง 4 ขอ้ โดยค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 

1.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี โรงเรียน (Χ  = 4.40) รองลงมาคือขอ้ 1.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้ เม่ือจดั

ท่ี สนามกีฬากลาง (Χ = 4.28) และ ขอ้ 1.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ จดัท่ี มหาวทิยาลยั (Χ  = 4.22) ในขอ้ 2 

ลกัษณะอาคารสถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ระดบัปานกลาง 3 

ขอ้ โดยค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 2.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัใน 

หอประชุมท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ (Χ  = 4.43) รองลงมาคือขอ้ 2.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน หอประชุม

เปิดโล่ง (Χ  = 3.85) และ ขอ้ 2.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เต็นทส์ั้นยกสูง (Χ  =  3.41)  

 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง  
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     วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ  

     ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ เป็นรายขอ้ 

 

ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

3. คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ    

    3.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.33 0.76 มาก 

    3.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ  4.43 0.60 มาก 

    3.3. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ยิม้แยม้

แจ่มใส 

 

4.38 

 

0.64 

 

มาก 

    3.4. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 4.33 0.62 มาก 

    3.5. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีตอบขอ้ชกัถามได ้ 4.30 0.68 มาก 

    3.6. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํได ้ 4.31 0.69 มาก 

    3.7. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาได ้ 4.42 0.70 มาก 

    3.8. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมใน 

การใหบ้ริการ 
4.27 0.69 มาก 

    3.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีของรางวลั 4.23 0.83 มาก 

    3.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีสาธิตใหเ้ขา้ใจได ้ 4.28 0.62 มาก 

    3.11 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีเชิญชวนให้เขา้ไปเรียนรู้ 4.31 0.70 มาก 

    3.12 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ในส่ิงท่ีจดั

แสดงเป็นอยา่งดี 
4.33 0,70 มาก 

    3.13ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาท่ี

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
4.33 0.69 มาก 

    3.14 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาท่ี

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
4.35 0.70 มาก 

    

รวม 4.32 0.44 มาก 
    

 

 จากตาราง 4 นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 4.32) เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 

อนัดบัแรก คือ ขอ้ 3.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ (Χ = 4.43) รองลงมาคือขอ้ 3.7 ท่าน

สามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาได ้ (Χ = 4.42) และ ขอ้ 3.3. ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ

เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส (Χ = 4.38)      

 

ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง  

     วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสําหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ  

     ดา้นวชิาการ เป็นรายขอ้ 

 

ดา้นวชิาการ Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

4. ประเภทของเน้ือหาวชิาการ    

    4.1 ดาราศาสตร์ 4.54 0.66 มากท่ีสุด 

    4.2 วทิยาศาสตร์กบัอาชีพ 4.53 0.60 มากท่ีสุด 

    4.3 วทิยาศาสตร์ใกลต้วั 4.51 0.61 มากท่ีสุด 

    4.4 วทิยาศาสตร์กบัภยัธรรมชาติ 4.46 0.60 มาก 

    4.5 ไดโนเสาร์ 4.37 0.67 มาก 

    4.6 ธรรมชาติวทิยา 4.41 0.64 มาก 

    4.7 เทคโนโลยชีั้นสูง 4.39 0.63 มาก 

    4.8 วทิยาศาสตร์สุขภาพ 4.37 0.58 มาก 
    

รวมขอ้ 4 4.45 0.45 มาก 
     

    

5. กิจกรรมการเรียนรู้    

    5.1 ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี 4.48 0.63 มาก 

    5.2 มินิอะแควเรียม 4.40 0.69 มาก 

    5.3 เกมทางวทิยาศาสตร์ 4.37 0.64 มาก 

    5.4 การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 4.33 0.66 มาก 

ตาราง 5 (ต่อ) 
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ดา้นวชิาการ Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

    5.5 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 4.15 0.71 มาก 

    5.6 ของเล่นทางวทิยาศาสตร์ 3.99 0.82 มาก 

    5.7 การประดิษฐข์องเล่นวิทยาศาสตร์ 3.92 0.83 มาก 

    

รวมขอ้ 5 4.24 0.49 มาก 

     

    

6. ประโยชน์ของเน้ือหาวชิาการ    

    6.1 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันางาน

ท่ีทาํอยูไ่ด ้

 

4.38 

 

0.71 

 

มาก 

    6.2 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวติ

ตนเองใหดี้ข้ึนได ้

 

4.37 

 

0.66 

 

มาก 

    6.3 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้ 4.36 0.68 มาก 

    6.4 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปวางแผน 

การดาํเนินชีวติได ้ 4.34 0.64 มาก 

    6.5 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้รับบริการ 4.27 0.69 มาก 

    6.6 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการได้

ฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล 4.32 0.66 มาก 

    6.7 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้เ้ขา้รับบริการ

เช่ือมโยงกบัการดาํเนินชีวิตได ้ 4.30 0.68 มาก 

    

รวมขอ้ 6 4.34 0.48 มาก 

     

    

7. ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้    

    7.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไป

พฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ 4.34 0.65 มาก 

ตาราง 5 (ต่อ) 
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ดา้นวชิาการ Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไป

พฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 4.38 0.63 มาก 

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4.34 0.65 มาก 

    7.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถ

นาํไปวางแผนการดาํเนินชีวิตได ้ 4.32 0.65 มาก 

    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ 4.33 0.72 มาก 

    7.6 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้

รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล 4.36 0.71 มาก 

    7.7 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้ ้

เขา้รับบริการนาํมาเช่ือมโยงกบัการดาํเนินชีวติได ้ 4.34 0.73 มาก 

    7.8 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้ ้

เขา้รับบริการมีแนวทางในการทาํงาน 4.30 0.67 มาก 

    7.9 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิด

การเรียนรู้แก่ผูเ้ขา้รับบริการ 4.37 0.64 มาก 

    7.10 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ให้

เกิดกระบวนการคิดอยา่งมีระบบแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 4.35 0.64 มาก 

    7.11 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย 4.35 0.66 มาก 

    

รวมขอ้ 7 4.34 0.43 มาก 

     

    

8. ช้ินงานท่ีจดัแสดงในนิทรรศการเคล่ือนท่ี    

    8.1 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายการใชง้านชดัเจน 4.31 0.62 มาก 

    8.2 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายทางวชิาการท่ีเขา้ใจง่าย 4.31 0.65 มาก 

ตาราง 5 (ต่อ) 
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ดา้นวชิาการ Χ  S.D. 

ระดบัส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ย 

การนาํตนเอง 
    

    8.3 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความแขง็แรง ทนทาน 4.32 0.72 มาก 

    8.4 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีรูปแบบท่ีหลากหลายทนัสมยัและ

แปลกใหม ่

 

4.33 

 

0.68 
มาก 

    8.6 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความสวยงาม 4.29 0.68 มาก 

    8.7 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถสัมผสั

และทดลองได ้

 

4.34 

 

0.70 
มาก 

    8.8 ระบบแสง สี เสียง ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิด

การเรียนรู้ 

 

4.42 

 

0.67 

 

มาก 

    

    รวมขอ้ 8 4.33 0.46 มาก 

    

รวม 4.34 0.34 มาก 

    

 

 จากตาราง 5 นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 4 ประเภทของเน้ือหาวชิาการอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.45) รองลงมาคือ 

ขอ้ 6 ประโยชน์ของเน้ือหาวชิาการอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.34) และขอ้ 7 ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่น

ระดบัมาก (Χ  = 4.34) เม่ือพิจารณาจากขอ้ยอ่ยของแต่ละขอ้พบวา่ ในขอ้ 4 ประเภทของเน้ือหาวชิาการ อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 3 ขอ้ ระดบัมาก 5 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ 

ขอ้ 4.1 ดาราศาสตร์ (Χ  =  4.54) รองลงมาคือ ขอ้ 4.2 วทิยาศาสตร์กบัอาชีพ (Χ  =  4.53) และขอ้ 4.3 วทิยาศาสตร์

ใกลต้วั (Χ  = 4.51) ใน ขอ้ 5 กิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 5.1 ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี (Χ  = 4.48) รองลงมาคือ ขอ้ 5.2 มินิอะ

แควเรียม (Χ  = 4.40) และขอ้ 5.3 เกมทางวทิยาศาสตร์ (Χ  = 4.37) ใน ขอ้ 6 ประโยชน์ของเน้ือหาวชิาการอยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 6.1 เน้ือหาใน

นิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ (Χ  = 4.38) รองลงมาคือ ขอ้ 6.2 เน้ือหาใน

นิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้(Χ  = 4.37) และ ขอ้ 6.3 เน้ือหาในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ (Χ  = 4.36) ใน ขอ้ 7 ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 7.2 กิจกรรมการ
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เรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวิตตนเองใหดี้ข้ึนได ้ (Χ  = 4.38) รองลงมาคือขอ้ 7.8 

กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้เ้ขา้รับบริการมีแนวทางในการทาํงาน (Χ  = 4.37) และ

ขอ้ 7.6 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล (Χ  = 4.36) ใน 

ขอ้ 8 ช้ินงานท่ีจดัแสดงในนิทรรศการเคล่ือนท่ี อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 8.8 ระบบแสง สี เสียง ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

(Χ  = 4.42) รองลงมาคือขอ้ 8.5 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีหลายขนาด (Χ = 4.35) และขอ้ 8.7 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมี

ลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถสัมผสัและทดลองได ้(Χ  = 4.34) 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสําหรับนักศึกษานอกระบบทีเ่ข้าร่วมนิทรรศการจําแนกตามเพศ อายุ จังหวดัที่

เข้าร่วมกจิกรรม และตามความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการโดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุ จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) 

เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และสถิติทดสอบเอฟ (F –test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุ และจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เม่ือพบความแตกต่าง อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ ปรากฏผล ดงัแสดงในตาราง  

 สมมติฐานท่ี 1 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีเพศต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบต่างกนัซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 แสดงผลดงัตาราง 6 – 7     

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษานอกระบบท่ีมีแนวทางในการพฒันา 

       นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก     

       ระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามเพศ 

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ เพศ 
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เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ ชาย 

(n = 184) 

หญิง 

(n = 214) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
       

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.76 0.48 มาก 3.66 0.49 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.31 0.46 มาก 4.33 0.42 มาก 

3. ดา้นวชิาการ 4.35 0.39 มาก 4.33 0.28 มาก 
       

รวม 4.20 0.39 มาก 4.16 0.25 มาก 
       

  

 จากตาราง 6 นกัศึกษานอกระบบเพศชาย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.39) และนกัศึกษานอก

ระบบเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.16, S.D. = 0.25) เช่นกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษา

นอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

     ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษานอกระบบ โดยรวม และ 

     เป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามเพศ 

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ เพศ t p 
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เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ ชาย 

(n = 184) 

หญิง 

(n = 214) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
         

1. ดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการ 
3.76 0.48 มาก 3.66 0.49 มาก 2.098 0.037* 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.31 0.46 มาก 4.33 0.42 มาก -0.451 0.653 

3. ดา้นวชิาการ 4.35 0.39 มาก 4.33 0.28 มาก 0.699 0.485 
         

รวม 4.20 0.39 มาก 4.16 0.25 มาก 1.306 0.192 
         

 

* หมายถึง p < 0.05 

 

 จากตาราง 7 นกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 

0.05 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 2 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายตุ่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบต่างกนัซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 2 แสดงผลดงัตาราง 8 – 9   

 

 

 

 

 

 

ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษานอกระบบท่ีมีแนวทางในการพฒันา 

     นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก 

     ระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตามอาย ุ

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ อาย ุ
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เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ ไม่เกิน 20 ปี  

(n = 229) 

ตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 

 (n = 169) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
       

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.69 0.51 มาก 3.71 0.46 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.33 0.44 มาก 4.30 0.44 มาก 

3. ดา้นวชิาการ 4.34 0.34 มาก 4.33 0.33 มาก 
       

รวม 4.18 0.30 มาก 4.18 0.29 มาก 
       

 

 จากตาราง 8 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.18), (Χ  = 4.18) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการ กลุ่มอายตุั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ  = 3.71) รองลงมา

คือ อายไุม่เกิน 20 ปี (Χ  = 3.69) ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ กลุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มาก

เป็นอนัดบัแรก  (Χ  = 4.33) รองลงมาคือ กลุ่มอายตุั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป (Χ  = 4.30) ในดา้นวชิาการ กลุ่มอายไุม่

เกิน 20 ปี และมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.34) รองลงมาคือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 

(Χ  = 4.33) 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

      ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษานอกระบบโดยรวม และ 

      เป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามอาย ุ

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ อาย ุ t p 
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เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ ไม่เกิน 20 ปี  

(n = 229) 

ตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 

 (n = 169) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
         

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.69 0.51 มาก 3.71 0.46 มาก -0.539 0.591 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.33 0.44 มาก 4.30 0.44 มาก 0.525 0.600 

3. ดา้นวชิาการ 4.34 0.34 มาก 4.33 0.33 มาก 0.287 0.774 
         

รวม 4.18 0.30 มาก 4.18 0.29 มาก 0.218 0.828 
         

 

 จากตาราง  9  นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายตุ่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวม และรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  

 

 สมมติฐานท่ี 3 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีจงัหวดัต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 3 แสดงผลดงัตาราง 10 – 11 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วม 

     นิทรรศการของนกัศึกษานอกระบบ โดยรวม และเป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามจงัหวดั 

 

แนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์ 

จงัหวดั 

ชลบุรี 

(n = 67) 

ระยอง 

(n = 67) 

ปราจีนบุรี 

(n = 66) 

ราชบุรี 

(n = 66) 

ลพบุรี 

(n = 66) 

แพร่ 

(n = 66) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
                   

1. ดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการ 
3.54 0.42 มาก 3.98 0.38 มาก 3.65 0.49 มาก 3.74 0.55 มาก 3.65 0.43 มาก 3.67 0.52 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.37 0.42 มาก 4.35 0.40 มาก 4.22 0.50 มาก 4.42 0.45 มาก 4.34 0.44 มาก 4.21 0.39 มาก 

3. ดา้นวชิาการ 4.37 0.25 มาก 4.37 0.29 มาก 4.22 0.40 มาก 4.38 0.37 มาก 4.36 0.34 มาก 4.32 0.33 มาก 

                   

รวม 4.16 0.23 มาก 4.27 0.24 มาก 4.08 0.34 มาก 4.23 0.35 มาก 4.18 0.27 มาก 4.15 0.26 มาก 
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 จากตาราง 10 นกัศึกษานอกระบบท่ีอาศยัอยู ่ จงัหวดั ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และ

แพร่ มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.16) (Χ = 4.27) (Χ = 4.08) (Χ = 4.23)  (Χ = 

4.18) (Χ = 4.15) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ นกัศึกษานอก

ระบบจงัหวดัระยอง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 3.98) รองลงมาคือ ราชบุรี (Χ = 3.74)  

แพร่ (Χ = 3.67)  ปราจีนบุรี (Χ = 3.65)  ลพบุรี (Χ = 3.65)  และชลบุรี (Χ = 3.54) ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้

ใหบ้ริการ นกัศึกษานอกระบบจงัหวดัราชบุรี มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 4.42) รองลงมาคือ ชลบุรี 

(Χ = 4.37)  ระยอง (Χ = 4.35)  ลพบุรี (Χ = 4.34)  ปราจีนบุรี (Χ = 4.22)  และแพร่ (Χ = 4.21) ในดา้น

วชิาการ นกัศึกษานอกระบบจงัหวดัราชบุรี มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 4.42) รองลงมาคือ 

ชลบุรี (Χ = 4.37)  ระยอง (Χ = 4.37)  ลพบุรี (Χ = 4.36)  แพร่ (Χ = 4.32) และปราจีนบุรี (Χ =  4.22) 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง 

         เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษานอกระบบ     

       โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามจงัหวดั 

 

 

* หมายถึง p < 0.05 

 

 จากตาราง 11 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีจงัหวดัต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นวชิาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ดงันั้น จึงทาํการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ รายละเอียดแสดง ผล

ดงัตาราง 12 – 14  

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

       

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ระหวา่งกลุ่ม 7.610 5 1.522 6.789 0.000* 

ภายในกลุ่ม 87.885 395 0.224   

 รวม 95.495 397    
        

       

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 2.314 5 0.463 2.399 0.037* 

 ภายในกลุ่ม 75.636 395 0.193   

 รวม 77.950 397    
        

       

3. ดา้นวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 1.202 5 0.241 2.110 0.063 

ภายในกลุ่ม 44.690 395 0.114   

 รวม 45.892 397    
        

       

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.481 5 0.296 3.537 0.004* 

ภายในกลุ่ม 32.832 395 0.084   

รวม 34.313 397    
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ 

     ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษา 

     นอกระบบ โดยรวม จาํแนกตวัแปรตามจงัหวดั  

 

จงัหวดั Χ  
ปราจีนบุรี แพร่ ชลบุรี ลพบุรี ราชบุรี ระยอง 

4.08 4.15 4.16 4.18 4.23 4.27 
        

ปราจีนบุรี 4.08  -0.07 0.08 -0.10 -0.15 0.19* 

แพร่ 4.15   0.01 0.03 0.08 0.12 

ชลบุรี 4.16    -0.02 -0.07 -0.11  

ลพบุรี 4.18      0.05 0.09 

ราชบุรี 4.23      0.04 

ระยอง 4.27       
        

 

* หมายถึง p < 0.05 

 

 จากตาราง 12 นกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัระยอง และปราจีนบุรี มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ 

     เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษา 

     นอกระบบ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ จาํแนกตวัแปรตามจงัหวดั 

 

จงัหวดั Χ  
ชลบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี แพร่ ราชบุรี ระยอง 

3.54 3.65 3.65 3.67 3.74 3.98 
        

ชลบุรี 3.54  -0.11 -0.11 -0.13 -0.20 -0.44* 

ลพบุรี 3.65   0.00 -0.04 0.09 0.33* 

ปราจีนบุรี 3.65    -0.02 -0.09 0.33* 

แพร่ 3.67     0.07 0.31* 

ราชบุรี 3.74      0.24 

ระยอง 3.98       
        

 

* หมายถึง p < 0.05 

 

 จากตาราง 13 นกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัระยองและชลบุรี จงัหวดัระยอง และปราจีนบุรี 

จงัหวดัระยองและลพบุรี จงัหวดัระยองและแพร่ มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ 

     ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษา 

     นอกระบบ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ จาํแนกตวัแปรตามจงัหวดั 

 

จงัหวดั Χ  
แพร่ ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง ชลบุรี ราชบุรี 

4.21 4.22 4.34 4.35 4.37 4.42 
        

แพร่ 4.21  0.01 0.13 0.14 0.16 0.21 

ปราจีนบุรี 4.22   -0.12 0.13 0.15 -0.20 

ลพบุรี 4.34    0.01 0.03 0.08 

ระยอง 4.35     0.02 -0.07 

ชลบุรี 4.37      -0.05 

ราชบุรี 4.42       
        

 

 จากตาราง 14 นกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 4  นกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั มีแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก

ระบบต่างกนัซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 แสดงผลดงัตาราง 15 – 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 
 

ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัศึกษานอกระบบท่ีมีแนวทางในการพฒันา 

     นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก 

     ระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย 

     การนาํตนเอง  

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ 

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

(n = 187) 

สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

(n = 211) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
       

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.71 0.49 มาก 3.69 0.49 มาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.17 0.47 มาก 4.44 0.37 มาก 

3. ดา้นวชิาการ 4.28 0.38 มาก 4.39 0.28 มาก 
       

รวม 4.18 0.34 มาก 4.29 0.25 มาก 
       

 

 จากตาราง 15 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีมีคะแนนสูงกวา่

ค่าเฉล่ีย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  =  4.29, S.D. =  0.25) และนกัศึกษานอกระบบนกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อม

ในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีมีคะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.18, S.D. =  0.34) 

เช่นกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีมีคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

สูงกวา่ค่าเฉล่ียและตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

     ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการของนกัศึกษานอกระบบ โดยรวม และ 

     เป็นรายดา้น จาํแนกตวัแปรตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ 

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

t p 
ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

(n = 187) 

สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

(n = 211) 

Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
         

1. ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 3.71 0.49 มาก 3.69 0.49 มาก 0.517 0.605 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.17 0.47 มาก 4.44 0.37 มาก -6.298 0.000* 

3. ดา้นวชิาการ 4.28 0.38 มาก 4.39 0.28 มาก -3.117 0.002* 
         

รวม 4.18 0.34 มาก 4.29 0.25 มาก -3.700 0.000* 
         

 

* หมายถึง p < 0.05 

 

 จากตาราง 16 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั มีแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 ส่วนดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 การวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในพฒันาแหล่งการเรียนรู้ดา้น

อ่ืนๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูเ้รียน ตลอดจนเป็นฐานขอ้มูลในการศึกษา

คน้ควา้วจิยัท่ีเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ และความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับการวจิยัต่อไป 

 ความมุ่งหมายของการวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ ใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการ

ไดม้ากท่ีสุด 

  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยจาํแนกตามเพศ อายุ และจงัหวดัท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ 

  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ใน 

3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ 

 สมมติฐานการวจัิย 

  1. นกัศึกษานอกระบบท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้น เพศ ต่างกนั มีแนวทางการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั 

  2. นกัศึกษานอกระบบท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้น อาย ุ ต่างกนั มีแนวทางการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั 

  3. นกัศึกษานอกระบบท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้น จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ต่างกนั มี

แนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั 

  4. นกัศึกษานอกระบบท่ีมีระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ต่างกนั มีแนวทางการ

พฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั  
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 ขอบเขตการวจัิย 

  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดเฉพาะนกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จงัหวดั รวม

ทั้งส้ิน 67, 083 คน  

  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในขณะท่ีออกใหบ้ริการตามแผนการบริการระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2556 ทั้ง 6 จงัหวดั ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มโดยเจาะจง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีความคาดเคล่ือน .05 ได้

กลุ่มตวัอยา่ง 398 คน  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาวจิยั เร่ือง แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ

แบบสอบถามแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์และแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  

  ชุดที ่ 1 แบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ  

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วม

นิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํถามเป็น

แบบเลือกตอบและขอ้คาํถามแบบปลายเปิด โดยจาํแนก เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  

   ตอนที ่ 2 แบบสอบถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้น

สถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ โดยกาํหนดใหต้อบในลกัษณะของ

นิทรรศการท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตามระดบั ดงัน้ี 

    ระดบั 5  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มากท่ีสุด 

    ระดบั 4 หมายถึง   ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง มาก 

    ระดบั 3 หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ปานกลาง 
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    ระดบั 2 หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นอ้ย 

    ระดบั 1 หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นอ้ยท่ีสุด 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑส์าํหรับวดัระดบัการส่งเสริมใหเ้กิด

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชเ้กณฑเ์ฉล่ียเป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
 

    4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยู ่

ในระดบัมากท่ีสุด 

    3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยูใ่น

ระดบัมาก 

    2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยูใ่น

ระดบันอ้ย 

    1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

  ชุดที ่2 แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตนเอง 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัชุดท่ี 2 เป็นแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดย

พฒันาจากแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของ สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547) โดยกาํหนดใหพ้ิจารณา

ดว้ยความเท่ียงตรงมากท่ีสุดตามความพร้อม ดงัน้ี  

    มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 คะแนน 

    มาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 คะแนน 

    ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 คะแนน 

    นอ้ย   มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 คะแนน 

    นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 คะแนน 
 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้จิยักาํหนดเกณฑส์าํหรับวดัระดบัความพร้อม ในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชเ้กณฑเ์ฉล่ียเป็นตวัช้ีวดั โดยนาํ

ค่าเฉล่ียท่ีไดม้าตดัสินตามเกณฑค์่าเฉล่ียทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถาม จะไดก้ลุ่มท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียและกลุ่มท่ี

ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ซ่ึงมี ค่าเฉล่ียความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษานอกอระบบท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 398 คน เท่ากบั 135.59 คะแนน ซ่ึงค่าคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ 109 คะแนน และ ค่าคะแนนท่ีสูง

ท่ีสุด คือ 162 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 195 คะแนน 
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  ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม 

   1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ นิทรรศการ

เคล่ือนท่ี การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เพื่อกาํหนดขอบเขตและ

เน้ือหาในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา 

   2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้คาํถามให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดย

แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัสร้างขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งและ

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 

ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ 

   3. นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอประธานกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเหมาะสม แลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

   4. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความชดัเจนของสาํนวนภาษาและครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด โดย

ใชเ้กณฑก์ารกาํหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี 

    +1  หมายถึง  ขอ้ความมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

    -1  หมายถึง  ขอ้ความไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
 

   จากนั้นบนัทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้แลว้นาํไปหา

ค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหรือค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่ามากกวา่หรือ

เท่ากบั 0.5 ไว ้(รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

   5.  นาํแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีไดพ้ฒันาแลว้ฉบบัร่างเสนอ

ประธานกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเหมาะสม แลว้

นาํไปแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

   6.  นาํแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องทั้งในภาษาและ

เน้ือหาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามและแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเองท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 

   7.  นาํแบบสอบถาม และแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีไดรั้บ

ปรับปรุงแกไ้ขถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้นาํไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ จาํนวน 30 

คน แลว้นาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ หาค่าความเช่ือมัน่ โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha – Coefficient) ของ ครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 
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เท่ากบั 0.8848 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ เท่ากบั 0.8800 ดา้นวชิาการเท่ากบั 0.8808 และไดค้่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.883 ซ่ึงมากกวา่ 0.70 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความเช่ือถือไดแ้ละค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองทั้ง 39 ขอ้ เท่ากบั 0.78  

70 แสดงวา่ แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมีความเช่ือถือได ้(รายละเอียดในภาคผนวก จ)  

   8.  นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์

ระหวา่งออกใหบ้ริการตามแผนระยะสั้นและระยะยาวระหวา่งเดือน มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง จาํนวน 398 คน ดงัน้ี 

  1.  ติดต่อประสานงานเพื่อทราบถึงระดบัชั้นและจาํนวนของนกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้มาร่วม

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ในแต่ละจงัหวดัจากเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละคร้ัง ซ่ึงในแต่ละ

จงัหวดัจะใชเ้วลาในการจดัแสดงทั้งส้ิน 3 วนั 

  2. แจกแบบสอบถามและแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

พร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของแบบสอบถามท่ีเนน้การพฒันานิทรรศการ และแบบวดัความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ีเนน้ถึงแบบวดัท่ีสะทอ้นตวัตนของผูต้อบ 

  3. รับแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามโดยระยะเวลาในการทาํแบบสอบถาม โดย 

เฉล่ียประมาณ 30 – 40 นาที ซ่ึงจะใชช่้วงเวลาพกัของนกัศึกษาหรือนกัศึกษาท่ีรอรอบการแสดงท่ีจดัเป็นรอบ 

  4. ในการแจกแบบสอบถามจะแจกไปเร่ือยๆ ในแต่ละคร้ัง แต่เม่ือครบจาํนวนท่ีตอ้งการใน

แต่ละจงัหวดัจะหยดุแจกแบบสอบถามแลว้กลบัมาตรวจสอบความเรียบร้อย หากพบวา่ แบบสอบถามและ

แบบวดัท่ีใดท่ีผูต้อบใหค้าํตอบไม่เรียบร้อยก็จะไปเก็บเพิ่มใหค้รบตามจาํนวน 

  5. ตรวจใหค้ะแนนตามนํ้าหนกัท่ีกาํหนดไว ้

  6. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ คาํนวณทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  1. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

  2. การศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  3. การเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตาม เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
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โดยใชส้ถิติทดสอบที และ เอฟ เม่ือพบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ 

  

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. นกัศึกษานอกระบบท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 214 คน (ร้อยละ 53.8) และเป็น

เพศชาย 184 คน (ร้อยละ 46.2) ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 20 ปี  229 คน (ร้อยละ 57.54) และมีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึน

ไป  169  คน (ร้อยละ 42.46)โดยอาศยัอยูใ่นจงัหวดั ชลบุรี และ ระยอง จงัหวดัละ 67 คน (ร้อยละ 16.8) อาศยัอยูใ่น

จงัหวดั ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และแพร่ จงัหวดัละ 66 คน (ร้อยละ 16.6)  และส่วนใหญ่มีความพร้อมใน

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 211คน (ร้อยละ 53.02) รองลงมาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย 187 คน (ร้อยละ 46.98) 

 2. นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษานอก

ระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นวชิาการ เป็นอนัดบัแรก (Χ  = 4.34) 

รองลงมาคือดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ (Χ  = 4.32) และดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ (Χ  = 4.51) เม่ือ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ 

  2.1 ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ พบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ 1 สถานท่ีในการจดั

นิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.72) รองลงมาคือขอ้ 2 ลกัษณะอาคารสถานท่ีในการ

จดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.69)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยของแต่ละขอ้พบวา่ 

ขอ้ 1 สถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ ระดบัปานกลาง 4 ขอ้ โดย

ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี 

โรงเรียน (Χ  = 4.40) รองลงมาคือนกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีสนามกีฬากลาง (Χ = 4.28) และ

นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้ เม่ือจดัท่ี มหาวทิยาลยั (Χ = 4.22) ในขอ้ 2 ลกัษณะอาคารสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยค่าเฉล่ียสูงสุด

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัใน หอประชุมท่ี

มีเคร่ืองปรับอากาศ (Χ  = 4.43) รองลงมาคือ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน หอประชุม

เปิดโล่ง (Χ  = 3.85) และ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้ เม่ือจดัท่ีในเต็นทส์ั้นยกสูง (Χ  = 4.41) 
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  2.2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ พบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  (Χ  = 

4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตามลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ (Χ  = 4.43) 

รองลงมาคือขอ้ นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาได ้ (Χ  = 4.42) และ ขอ้ 

นกัศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส (Χ  = 4.38)  

  2.3 ดา้นวชิาการ พบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.34) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 4 ประเภทของเน้ือหาวิชาการอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 

4.45) รองลงมาคือ ขอ้ 6 ประโยชน์ของเน้ือหาวชิาการอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.34) และขอ้ 7 ประโยชน์ของ

กิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.34) เม่ือพิจารณาจากขอ้ยอ่ยของแต่ละขอ้ พบวา่ ในส่วนของ

ประเภทของเน้ือหาวชิาการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ขอ้ ระดบัมาก 5 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ดาราศาสตร์ (Χ  = 4.54) รองลงมาคือ วทิยาศาสตร์กบัอาชีพ (Χ  = 4.53) 

และ วทิยาศาสตร์ใกลต้วั (Χ  = 4.51) ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี (Χ  = 4.48) รองลงมา

คือ มินิอะแควเรียม (Χ  = 4.40) และเกมทางวทิยาศาสตร์ (Χ  = 4.37) ใน ขอ้ 6 ประโยชน์ของเน้ือหาวชิาการ

อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ เน้ือหาใน

นิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ (Χ  = 4.38) รองลงมาคือ เน้ือหาในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้ (Χ = 4.37) และ เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ (Χ = 4.36) ในส่วนของประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากทุก

ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือกิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้ (Χ = 4.38) รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ีสามารถให้ผูเ้ขา้รับบริการมีแนวทางในการทาํงาน (Χ = 4.37) และ กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ี ช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล (Χ = 4.36) ในส่วนของช้ินงานท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ

เคล่ือนท่ี อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ระบบ

แสง สี เสียง ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ (Χ  = 4.42) รองลงมา คือ ช้ินงานท่ีจดัแสดงมี

หลายขนาด (Χ  = 4.35) และ ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถสัมผสัและทดลองได ้ (Χ  = 

4.34)    

 3. ผลการเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตาม เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 
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  3.1 นกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

นกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือทาํการเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตามเพศ 

โดยใชส้ถิติทดสอบที พบวา่ นกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ นกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิงมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

  3.2 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และมีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ กลุ่มอายตุั้งแต่ 21 

ปีข้ึนไป มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 3.71) รองลงมาคือ อายไุม่เกิน 20 ปี (Χ = 3.69) ในดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ กลุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก  (Χ = 4.33) 

รองลงมาคือ กลุ่มอายตุั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป (Χ = 4.30) ในดา้นวิชาการ กลุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี และมีแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก

ระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 4.34) รองลงมาคือ กลุ่มอายตุั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป (Χ = 4.33) เม่ือทาํการ

เปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตามอาย ุ โดยใชส้ถิติทดสอบที พบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

  3.3 นกัศึกษานอกระบบท่ีอาศยัอยู ่ จงัหวดั ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และแพร่ มี

แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการ นกัศึกษานอกระบบจงัหวดัระยอง มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบัแรก (Χ = 3.98) รองลงมา

คือ ราชบุรี (Χ = 3.74)  แพร่ (Χ = 3.67)  ปราจีนบุรี (Χ  = 3.65)  ลพบุรี (Χ  = 3.65)  และชลบุรี (Χ  = 3.54) 

ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ นกัศึกษานอกระบบจงัหวดัราชบุรี มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ
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เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มากเป็นอนัดบั

แรก (Χ = 4.42) รองลงมาคือ ชลบุรี (Χ = 4.37)  ระยอง (Χ = 4.35)  ลพบุรี (Χ = 4.34)  ปราจีนบุรี (Χ = 

4.22)  และแพร่ (Χ = 4.21) ในดา้นวชิาการ นกัศึกษานอกระบบจงัหวดัราชบุรี มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ มาก

เป็นอนัดบัแรก (Χ = 4.42) รองลงมาคือ ชลบุรี (Χ = 4.37)  ระยอง (Χ = 4.37)  ลพบุรี (Χ = 4.36)  แพร่ (Χ = 4.32) 

และปราจีนบุรี (Χ = 4.22) เม่ือทาํการเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตามจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใช้

สถิติทดสอบเอฟ พบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีมีจงัหวดัต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นวิชาการไม่แตกต่างกนั เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่โดยใชว้ธีิของ เชฟเฟ่ พบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัระยอง และปราจีนบุรี มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั นกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัระยองและชลบุรี 

จงัหวดัระยองและปราจีนบุรี จงัหวดัระยองและลพบุรี จงัหวดัระยองและแพร่ มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั และนกัศึกษานอกระบบท่ีอยูจ่งัหวดัต่างกนั มี

แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการไม่แตกต่างกนั 

  3.4 นกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียและ

ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษานอกระบบความพร้อมในการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียและตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์

เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือทาํการเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง สาํหรับนกัศึกษานอกระบบ 

จาํแนกตามความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยใชส้ถิติทดสอบที พบวา่ นกัศึกษานอกระบบท่ีมี

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และ ดา้นวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

ส่วนดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการไม่แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล  

 จากการศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ผลการวจิยัมีประเด็นท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นวชิาการ โดยรวม นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลายและเขา้ถึงผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ไดส้ามารถเลือกท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สาํนกังาน

คณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน (2547: 1) ไดใ้หค้วามสาํคญัของแหล่งการเรียนรู้วา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ มุ่งใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม

ศกัยภาพ มีความรู้ สามารถนาํเอาความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและเรียนต่อ การจดัการเรียนรู้ดงักล่าว นอกจาก

กิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการจดัแหล่งเรียนรู้และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนดว้ยและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคัธีรา พงศศ์รีตรีเนตร (2553: 102) ท่ีศึกษา

แนวทางการพฒันาโรงเรียนวดัสมณานมับริหาร ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความตอ้งการของ

ชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ พบวา่ คณะกรรมการชุมชนมีความตอ้งการพฒันาโรงเรียนวดั

สมณานมับริหาร ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวมอยุใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่การจดัการศึกษาใน

ปัจจุบนัเป็นการจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ตลอดจนผูน้าํชุมชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมวาง

แผนการจดัการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั ผูว้ิจยัขอ

นาํเสนอการอภิปรายเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 

พบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก

สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดันิทรรศการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีความสะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฒิุไกร เล่ือนแป้น (2547: 17 – 18) ท่ีศึกษาบทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาต่อการส่งเสริมการจดัแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบวา่ อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

คือ บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการกระบวนการเรียนรู้ มีโอกาสไดเ้ลือกตดัสินใจและแกปั้ญหา

ดว้ยตนเอง มีอิสระในการเลือกปฏิบติัการทาํงานตามความตอ้งการ มีการประเมินผลตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนจะ

ไดรั้บรู้วา่ตนเองมีพฒันาการและเกิดการเรียนรู้มากข้ึนเพียงใด  
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  1.2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีใหบ้ริการ มี

ความพร้อมในการใหบ้ริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้ขา้มาเรียนรู้ อีกทั้งยงัสามารถให้

คาํแนะนาํ ปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีมีการเชิญชวนใหเ้ขา้มาเรียนรู้ในแต่ละฐาน

กิจกรรม พร้อมแจกของรางวลัเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุดม เชยกีวงศ ์ (2551: 153 – 154) ท่ี

กล่าววา่ ผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะภูมิปัญญา มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ในทอ้งถ่ินท่ี

สามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เจตคติให้แก่ผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการเรียนได ้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

พาราสุมนั เซทแฮลม์ และ เบอร์ร่ี  (ลินดา ชยัชาํนะภยั.  2553: 15; อา้งอิงจาก Parasuraman, Zeithami; & 

Berry. 1990: 20 – 23) กล่าววา่ คุณภาพบริการในสายตาผูบ้ริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ

การรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการดา้นความเช่ียวชาญ (Competence) คือ การเรียนรู้ความสามารถในการปฏิบติังานได้

รับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงใหผู้รั้บบริการเห็นไดว้า่ ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการได ้ดา้นความกระตือรือร้น (Responsiveness) คือ การแสดงนํ้ าใจ ยนิดีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการและ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการไดท้นัที ใหค้วามสนใจกบัปัญหาของผูรั้บบริการ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) คือ 

ความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติ มีนํ้าใจและมีความเป็นมิตร เห็นอกเห็นใจต่อผูบ้ริการ 

  1.3 ดา้นวชิาการ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์ไดน้าํกิจกรรมการแสดงท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ

เลือกท่ีจะเรียนไดต้ามความสนใจ อีกทั้งยงัสามารถนาํไปต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์ไดใ้นหลายกิจกรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใกลต้วั และดา้นวชิาชีพ อีกทั้งการจดัแสดงช้ินงานนาํส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการ

เรียนรู้ทั้งระบบแสงสีเสียง สามารถทดลอง สัมผสัได ้ ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เพิ่มมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รักขณา ตณัฑวฒุโฒ (2555: 144 – 149) ไดก้ล่าวไวว้า่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็น

กลไกการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอีกอยา่งท่ีมีความสาํคญั การจดัการศึกษาของศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาครอบคลุมการส่งเสริมการศึกษาดว้ยวสัดุ อุปกรณ์ การทดลอง สาธิต การแสดง ทอ้งฟ้าจาํลอง การจดั

แหล่งวทิยาการใหค้วามรู้ทางดา้นดาราศาสตร์ อวกาศ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ภคัธีรา พงศศ์รีตรีเนตร (2553: 11) ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาโรงเรียนวดัสมณานมับริหาร ให้

เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความตอ้งการของชุมชน แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ พบวา่ 

แหล่งการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เห็นคุณค่าของการเรียนมาก

ข้ึน และสามารถนาํความรู้ไปพฒันาตนและสังคมได ้ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบ จาํแนกตาม เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบนกัศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางในการพฒันา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ในดา้นสถานท่ีในการจดั

นิทรรศการแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั

ทางดา้นกายภาพ เม่ือเขา้ไปอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ อาทิ อากาศร้อน มีผูเ้ขา้มาเรียนรู้ ใน

ปริมาณมากจนเกินไป จึงส่งผลต่อผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้โดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรี เถาธรรมพิทกัษ ์(2546: 

35) ท่ีกล่าววา่ จาํนวนคนเขา้ชม ผูจ้ดัจะตอ้งประมาณการวา่จะมีคนดูมากนอ้ยเพียงไร เพื่อท่ีจะนาํมาพิจารณาวา่

อาคารหรือสถานท่ีแสดงนั้น มีขนาดเพียงพอกบัผูช้มหรือไม่ หากไม่พอผูจ้ดัตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขต่อไป 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบนกัศึกษานอกระบบท่ีมีอายตุ่างกนัมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ-

เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะกบัทุกช่วงวยั สามารถเลือกเรียนไดต้ามตอ้งการ ไม่วา่ผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้จะมีอายตุ่างกนัมากนอ้ยเพียงใด ต่าง

ก็สามารถท่ีจะเลือกเรียนไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์ (อุดม 

เชยกีวงศ.์  2551: 150; อา้งอิงจาก นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์. 2533: 13) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาตลอดชีวิตประชาชน

สามารถท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ไม่จาํกดัเพศและวยั และสุพงษ ์ มาคะ

ผล (2551: ออนไลน์) กล่าววา่ การจดัส่ิงแสดงเพื่อคนทุกเพศและวยั การจดัในลกัษณะน้ีคือการเพิ่มปริมาณ

และประเภทของส่ือใหค้รอบคลุมเป็นท่ีสนใจของทุกคน 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบนกัศึกษานอกระบบท่ีมีจงัหวดัต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ-

เคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในดา้น สถานท่ีในการจดันิทรรศการ

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในการจดันิทรรศการในแต่ละคร้ังสถานท่ีใน

การจดันิทรรศการจะข้ึนอยูก่บัความสะดวกของฝ่ายประสานงานของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงบางจงัหวดัอาจสะดวก

ในสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ บางจงัหวดัอาจสะดวกในสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ อีกทั้งตอ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศท่ีสามารถแปรปรวนไดต้ลอดเวลาในการทาํกิจกรรม จึงส่งผลต่อ

แนวทางในการเรียนรู้ของนกัศึกษานอกระบบท่ีอาศยัในจงัหวดัต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรี เถา

ธรรมพิทกัษ ์ (2546: 35) ไดก้ล่าววา่ สถานท่ีท่ีจดัแสดงนิทรรศการตอ้งทราบวา่ อยูใ่นอาคารหรือกลางแจง้

เป็นเต็นทห์รือบูท ควรพิจารณาถึงขนาดเน้ือท่ีมีความกวา้งเหมาะสมกบัจาํนวนผูช้ม จาํนวนวสัดุและเน้ือหา

ในการแสคง ส่ิงท่ีควรคาํนึง ไดแ้ก่ ความสะดวกของเขา้ชม มีประตูทางเขา้ออกระหวา่งห้องแสดง ถา้เป็น

ประตูทางเดียวแบ่งเป็นดา้นทางเขา้และดา้นทางออก การถ่ายเทอากาศตลอดจนแสงสวา่งตอ้งเพียงพอ ถา้มี
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เอกสารและหนงัสือแจกหรือจาํหน่ายตอ้งมีเคาน์เตอร์ตั้งอยูด่า้นทางเขา้ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งวางแผนอยา่ง

รอบคอบ 

  2.4 ผลการเปรียบเทียบนกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

ต่างกนั มีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและดา้นวชิาการต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูท่ี้มีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีมากกวา่สามารถท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีต่างๆ ไดดี้กวา่ผูท่ี้มีความพร้อมใน

การเรียนรู้ท่ีนอ้ยกกวา่ สามารถท่ีจะรับรู้และเรียนรู้ไดดี้โดยเฉพาะเม่ือส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้น มีผูท่ี้คอยให้

คาํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีตอ้งพยายามกระตุน้ นาํเสนอ 

ช้ีแนะ อธิบายในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบใหผู้ท่ี้เขา้มาเรียนรู้สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเขา้ใจไดดี้ท่ีสุด 

พร้อมกบัการชกัชวนใหผู้ท่ี้ยงัไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ไดมี้โอกาสเปิดการรับรู้ในส่ิงนั้น อีกทั้งเน้ือหา 

สาระวชิาการก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ หากนกัศึกษานอกระบบท่ีมีความพร้อมใน

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในระดบัท่ีมากอยูแ่ลว้ ก็จะสามารถกาํหนดเป้าหมาย ในการเรียนรู้ในส่ิงนั้นไดเ้ป็น

อยา่งดี สามารถเลือกวธีิการท่ีจะนาํไปสู่ส่ิงท่ีตนเองสนใจไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวคนธ์ 

วงศศุ์ภชยันิมิต (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยั การสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองของผูใ้หญ่ พบวา่ ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง เหตุผลท่ีเขา้มาศึกษา แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้

ประสิทธิภาพแห่งตน ทศันคติต่อวชิาชีพ วธีิการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์

ระดบัการศึกษา และวธีิการเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆ มีผลทางบวกกบัลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ของ

ผูใ้หญ่ และแนวคิดของ กกูลิเอลมิโน (วฒิุพล สกลเกียรติ. 2546: 156 – 157; อา้งอิงจาก Guglielmino.  1977: 

1)ไดก้ล่าวไวว้า่ หากบุคคลมีความพร้อมในการเรียนรู้แลว้ยอ่มสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่บุคคลท่ีไม่มีความพร้อม 

และแนวคิดของ สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: 26) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนั้น ผูเ้รียนจะตอ้ง

ทาํการวเิคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงใหไ้ดเ้สียก่อน แลว้จึงมากาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนใหมี้ความ

ชดัเจนเพื่อจะไดด้าํเนินการไปสู้เป้าหมายนั้น ส่วนการวางแผนการเรียนก็ควรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็น

จริงของตวัผูเ้รียนเอง การแสวงหาแหล่งวทิยาการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเอง ประสบความสาํเร็จสาํหรับการประเมินผลการเรียนจะช่วยใหต้วัผูเ้รียนทราบถึงความกา้วหนา้ 

และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายในการเรียนท่ีคาดไวแ้ต่แรก 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

  จากผลการวจิยัแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษานอกระบบ มีท่ีควรนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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  1.1 ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ จากผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเพิ่มยิง่ข้ึน ผูท่ี้รับผดิชอบในการจดัหาสถานท่ี

ควรเลือกสถานท่ีท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด และสามารถอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ  อาทิ การ

เดินทาง ห้องนํ้า สถานท่ีจอดรถ เป็นตน้ ซ่ึงจากผลการวจิยัรายดา้นไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสถานท่ีและอาคารท่ี

ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพของผูเ้รียน

ต่อไป 

  1.2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ จากผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทาง ในการ

พฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเพิ่มยิง่ข้ึน ควรเพิ่มผูใ้หบ้ริการในฐานกิจกรรมท่ี

มีแนวโนม้ต่อการเขา้รับบริการของผูเ้รียนมากท่ีสุด และผูท่ี้รับผดิชอบในแต่ละฐานกิจกรรมควรเสียสละเวลา

พกักลางวนัหรือสลบักบัเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนในช่วงเวลาระหวา่งพกัเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ต่อไป 

  1.3 ดา้นวชิาการ จากผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษานอกระบบมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการ-

เคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อใหแ้หล่ง

เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเพิ่มยิง่ข้ึน ผูจ้ดัทาํเน้ือหาสาระวชิาการควรนาํเสนอเน้ือหาท่ีทนัสมยั

ตลอดเวลานาํมาถ่ายทอดใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจ สามารถเห็นและสัมผสัได ้ อีกทั้งการ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของแต่ละทอ้งถ่ินใหไ้ดรู้้จกันาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์และ

สามารถประกอบเป็นอาชีพได ้ 

  1.4 ผูบ้ริหารควรนาํผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายวางแผนการดาํเนินงาน 

เพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมสนบัสนุนการจดันิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  2.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานกัศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัการศึกษาอ่ืน ท่ีมีผลต่อแนวทางใน

การพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอก

ระบบ 

  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบโดยผูบ้ริหารศูนยว์ทิยาศาสตร์และผูบ้ริหารการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

  2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบจากตวัแปรดา้นอ่ืน เช่น การประชาสัมพนัธ์ สถานภาพดา้น

ครอบครัว สภาพการเงิน อาชีพ เป็นตน้ 
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  2.4 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์นกัศึกษานอก

ระบบและเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

  2.5 ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางดา้นอ่ืน เพื่อส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

 

นายสุรศกัด์ิ เพิ่ลผล       ผูอ้าํนวยการ 

         สถาบนัการศึกษาทางไกล 

 

อาจารยต์ติยา ใจบุญ       นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

         ผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ  

         ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

อาจารยสุ์พงษ ์มาคะผล      นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

         หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี  

         ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

อาจารยศิ์ลปชยั จนัทร์กุญชร     นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

         หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี  

         ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

อาจารยก์ระจ่าง ธรรมวรีะพงษ ์    นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

         หวัหนา้ฝ่ายนิทรรศการดาราศาสตร์  

         ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

แบบสอบถาม 

เร่ือง 

แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคลือ่นที่ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

สําหรับนักศึกษานอกระบบ 

 

คําช้ีแจง: 

 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ 

 2.  การตอบแบบสอบถามชุดน้ีไมมี่ผลกระทบต่อท่านแต่ประการใดผูว้จิยัจะสงวนคาํตอบของท่านเป็น

ความลบั โดยจะนาํเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน

ทุกขอ้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 3.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

  3.1 ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทาง

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนท่ี  1  เป็นขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี  2  แบบสอบถามแนวทางการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของประชาชนท่ีเขา้ร่วมนิทรรศการ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการ

จดันิทรรศการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ 

  3.2 ชุดท่ี  2  เป็นแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยพฒันาจากแบบวดั

ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของสุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547) เพื่อท่ีจะทราบถึงระดบัความพร้อม

ในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของแต่ละบุคคล 

 

 

      ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
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ตอนที ่1  

 ขอ้มูลส่วนตวั 

 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ใหต้รงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   

   ชาย                หญิง     

 

2. อาย ุ  

   ไม่เกิน 20 ปี      21 ปีข้ึนไป 

 

3. จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม …………………………………………………………………………… 

 

ตอนที ่2 

 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบใน 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ ดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นวชิาการ  

 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องดา้นขวามือให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน โดยกาํหนดใหต้อบใน

ลกัษณะของนิทรรศการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองตามระดบัดงัน้ี 

 ระดบั 5  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมากท่ีสุด 

 ระดบั 4  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมาก 

 ระดบั 3  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองปานกลาง 

 ระดบั 2  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนอ้ย 

 ระดบั 1  หมายถึง  ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนอ้ยท่ีสุด 
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ดา้นสถานท่ีในการจดันิทรรศการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง 

5 4 3 2 1 

1. สถานทีใ่นการจัดนิทรรศการทีส่่งเสริมการเรียนรู้      

    1.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี โรงเรียน      

    1.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี วดั      

    1.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี สนามกีฬากลาง      

    1.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ศาลากลางจงัหวดัหรือท่ีวา่การอาํเภอ      

    1.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี มหาวทิยาลยั      

    1.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี กศน.จงัหวดั / กศน.อาํเภอ       

    1.7 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี หา้งสรรพสินคา้      

    1.8 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ถนนคนเดิน      

    1.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ตลาดนดั      

    1.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ลานเอนกประสงคข์องชุมชน      

    1.11 อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………...      
      

2. ลกัษณะอาคารสถานทีใ่นการจัดนิทรรศการทีส่่งเสริมการเรียนรู้      

    2.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัใน หอประชุมท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ      

    2.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน หอประชุมเปิดโล่ง      

    2.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน ลานจอดรถแบบมีหลงัคา      

    2.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทย์าวยกสูง      

    2.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทส์ั้นยกสูง      

    2.6 อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………      
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ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง 

5 4 3 2 1 

3. คุณลกัษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

    3.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย      

    3.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีกิริยาวาจาสุภาพ       

    3.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส      

    3.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน      

    3.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีตอบขอ้ชกัถามได ้      

    3.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํได ้      

    3.7 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาได ้      

    3.8 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการ      

    3.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีของรางวลั      

    3.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีสาธิตใหเ้ขา้ใจได ้      

    3.11 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีเชิญชวนใหเ้ขา้ไปเรียนรู้      

    3.12 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ในส่ิงท่ีจดัแสดง

เป็นอยา่งดี 

     

    3.13 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาท่ีสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

     

    3.14 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาท่ีสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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ดา้นวชิาการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง 

5 4 3 2 1 

4. ประเภทของเนือ้หาวชิาการ      

    4.1 ดาราศาสตร์      

    4.2 วทิยาศาสตร์กบัอาชีพ      

    4.3 วทิยาศาสตร์ใกลต้วั      

    4.4 วทิยาศาสตร์กบัภยัธรรมชาติ      

    4.5 ไดโนเสาร์      

    4.6 ธรรมชาติวทิยา      

    4.7 เทคโนโลยชีั้นสูง      

    4.8 วทิยาศาสตร์สุขภาพ      
      

5. กจิกรรมการเรียนรู้      

    5.1 ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี      

    5.2 มินิอะแควเรียม      

    5.3 เกมทางวทิยาศาสตร์      

    5.4 การทดลองทางวทิยาศาสตร์      

5.5 การแสดงทางวทิยาศาสตร์      

5.6 ของเล่นทางวทิยาศาสตร์      

5.7 การประดิษฐข์องเล่นวทิยาศาสตร์      
      

6. ประโยชน์ของเนือ้หาวชิาการ      

    6.1 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้      

    6.2 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันาชีวติตนเองให้ดี

ข้ึนได ้

     

    6.3 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้      

    6.4 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปวางแผนการดาํเนิน

ชีวติได ้

     

    6.5 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ

บริการ 
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ดา้นวชิาการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง 

5 4 3 2 1 

    6.6 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่ง

มีเหตุผล 

     

    6.7 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้เ้ขา้รับบริการเช่ือมโยง

กบัการดาํเนินชีวติได ้

     

      

7. ประโยชน์ของกจิกรรมการเรียนรู้      

    7.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันา

งานท่ีทาํอยูไ่ด ้

     

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปพฒันา

ชีวติตนเองให้ดีข้ึนได ้

     

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

     

    7.4 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปวางแผนการ

ดาํเนินชีวติได ้

     

    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของผูเ้ขา้รับบริการ 

     

    7.6 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับบริการได้

ฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล 

     

    7.7 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้เ้ขา้รับ

บริการนาํมาเช่ือมโยงกบัการดาํเนินชีวติได ้

     

    7.8 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถใหผู้เ้ขา้รับ

บริการมีแนวทางในการทาํงาน 

     

    7.9 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้

แก่ผูเ้ขา้รับบริการ 

     

    7.10 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิด

กระบวนการคิดอยา่งมีระบบแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 

     

    7.11 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย      
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ดา้นวชิาการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง 

5 4 3 2 1 

8. ช้ินงานทีจั่ดแสดงในนิทรรศการเคลือ่นที่      

    8.1 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายการใชง้านชดัเจน      

    8.2 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายทางวชิาการท่ีเขา้ใจง่าย      

    8.3 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความแขง็แรง ทนทาน      

    8.4 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีรูปแบบท่ีหลากหลายทนัสมยัและแปลกใหม่      

    8.5 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีหลายขนาด      

    8.6 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความสวยงาม      

    8.7 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถสัมผสัและทดลองได ้      

    8.8 ระบบแสง สี เสียง ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้      

 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความกรุณาร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
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แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 

คาํช้ีแจง: 

 1. แบบวดัฉบบัน้ีจะเป็นคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะการเรียนท่ีท่านไดป้ระพฤติปฏิบติัและความ

คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั้น คาํตอบของท่านไม่มีคาํตอบใดถูกหรือผิด ส่ิงสาํคญัท่ีสุด คือ 

ขอใหท้่านตอบแบบวดัใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง ท่ีท่านประพฤติปฏิบติั และตรงตามความเห็นของท่าน

ท่ีสุด 

 2. โปรดตอบแบบวดัฉบบัน้ีให้ครบถว้นทุกขอ้ อยา่เวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงไวเ้พราะขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ท่าน จะเป็นประโยชน์ในดา้นการวางแผนพฒันาและปรับปรุงกิจกรรมนิทรรศการวทิยาศาสตร์เคล่ือนท่ี 

และใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของนกัศึกษานอกระบบ

โดยตรง 
 

 แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองฉบบัน้ี รองศาสตราจารย ์ดร. สุวฒัน์ วฒันวงศ ์เป็น

ผูอ้อกแบบสร้างข้ึนมาเพื่อใชศึ้กษาคุณลกัษณะความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ผูว้ิจยัจึงขอ

อนุญาตนาํแบบวดัฉบบัน้ีมาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 

 

        ขอขอบพระคุณในความรับมือในการตอบแบบวดัฉบบัน้ี 

             วระศิลป์  คงดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 

 คําช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งดา้นขวามือใหต้รงกบัความเป็นจริงของท่าน วา่ท่าน

มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอ้ความในแต่ละขอ้ในระดบัมากท่ีสุด – นอ้ยท่ีสุดเพียงใด 

 

ขอ้ท่ี การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 
ระดบัความพร้อม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1 ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้ทุ่มเทต่อการเรียนและมุ่งสู่เป้าหมายท่ี

คาดหวงัอยา่งแน่วแน่ 
     

2 ขา้พเจา้มีความตอ้งการไดรั้บความรู้มากกวา่

ประกาศนียบตัร 
     

3 ขา้พเจา้มีความตระหนกัในการมีชีวติอยูแ่ละรู้บทบาท

หนา้ท่ีของตนเองในฐานะมนุษยค์นหน่ึง 
     

4 ขา้พเจา้คิดวา่ตนเองไม่เคยทาํอะไรผดิพลาด      

5 ขา้พเจา้มีความรักในการเรียนรู้อยูเ่สมอ มองเห็น

ความจาํเป็นของการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
     

6 เม่ือตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใดยอ่มมีเหตุผลและเล็งเห็นผล

ของการเรียนรู้นั้นอยูด่ว้ย 
     

7 ขา้พเจา้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งตั้งใจ มุ่งมัน่ในผลคือ

ความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

8 ขา้พเจา้ยดึตวัเองเป็นสาํคญัในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ      

9 ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่ตนยงัมีความรู้นอ้ย ตอ้งศึกษา

หาความรู้เพิ่มข้ึนอีก 
     

10 ขา้พเจา้ มีความรู้สึกวา่ทุกเร่ืองท่ีตนยงัไม่รู้เป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจ 
     

11 การแสวงหาความรู้ไม่สาํคญัเท่ากบัการประกอบ

อาชีพของตนเอง 
     

12 ขา้พเจา้รักความกา้วหนา้และมุ่งสร้างอนาคต      

13 ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเองใหก้ระทาํในส่ิงท่ีสมควร      

14 ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่      
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ขอ้ท่ี การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 
ระดบัความพร้อม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

15 ขา้พเจา้มีความเช่ือวา่ ไม่มีใครแก่เกินเรียน      

16 เม่ือตดัสินใจวา่จะเรียนอะไรแลว้ก็สามารถหาเวลา

เรียนจนได ้
     

17 ขา้พเจา้ไม่สนใจการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควร

เรียนจะเรียนอะไร 
     

18 ขา้พเจา้มีทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียน เช่น 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสรุปความ 
     

19 ขา้พเจา้ไม่ชอบท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน      

20 ขา้พเจา้มีความสามารถคิดคน้วธีิต่างๆ ไดห้ลายแบบ

สาํหรับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
     

21 ขา้พเจา้สามารถเลือกวธีิการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม      

22 ขา้พเจา้ตอ้งการใหผู้อ่ื้นช่วยวิเคราะห์ความตอ้งการ

ของตนเอง 
     

23 ขา้พเจา้เป็นคนช่างสังเกตและชอบบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ        

24 ในการเรียนภาคปฏิบติันั้นไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการ

วเิคราะห์และจินตนาการ 
     

25 ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้รักการอ่าน และมีวจิารณญาณท่ีดี      

26 ขา้พเจา้ไม่ถนดัในการตั้งคาํถามและแสวงหาคาํตอบ

ไดด้ว้ยตนเอง 
     

27 ขา้พเจา้สามารถหาความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
     

28 ขา้พเจา้รู้จกัใหก้าํลงัใจตนเองโดยช่ืนชมกบั

ความสาํเร็จท่ีสร้างข้ึน 
     

29 ขา้พเจา้ไม่ทราบถึงขั้นตอนของการเรียนรู้ท่ีจะนาํไปสู่

จุดมุ่งหมาย 
     

30 ขา้พเจา้มีความสามารถรับผดิชอบต่อตนเองไดดี้      

31 การเรียนรู้ดว้ยตนเองจะยากกวา่การมีผูส้อนช่วยแนะ

แนวทางให ้
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ขอ้ท่ี การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 
ระดบัความพร้อม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

32 ขา้พเจา้เป็นคนมีวนิยัในตนเองเป็นอยา่งดี      

33 ขา้พเจา้ขาดความสามารถในการนาํความรู้ไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ 
     

34 ขา้พเจา้ทุ่มเททุกอยา่งในการเรียนในบางเร่ืองท่ี

ตอ้งการเท่านั้น 
     

35 ขา้พเจา้มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มไดเ้อง 
     

36 การเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งริเร่ิมดว้ยตวัผูเ้รียนเอง      

37 ขา้พเจา้มีความสามารถในการตั้งคาํถามเพื่อนาํไปสู่

ความรู้ท่ีตอ้งการ 
     

38 ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้สามารถประเมินตนเองไดโ้ดยไม่

ลาํเอียง 
     

39 ขา้พเจา้มีความอดทนต่อเร่ืองท่ียงัเป็นปัญหา      

รวม      
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ภาคผนวก  ง 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 

ขอ้ แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
เกณฑพิ์จารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ความหมาย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 ท่านมีแนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี

ทางวทิยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองสาํหรับนกัศึกษานอกระบบในเร่ือง

ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

       

 ด้านสถานทีใ่นการจดันิทรรศการ        

1 สถานทีใ่นการจดันิทรรศการทีส่่งเสริมการเรียนรู้        

 1.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี โรงเรียน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 1.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี วดั 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

 1.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี สนามกีฬากลาง 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 1.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ศาลากลาง

จงัหวดัหรือท่ีวา่การอาํเภอ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 1.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีมหาวทิยาลยั 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 1.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี กศน.จงัหวดั / 

กศน.อาํเภอ  1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 1.7 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีหา้งสรรพสินคา้ 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 1.8 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ถนนคนเดิน 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 1.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ตลาดนดั 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

 1.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ี ลาน

เอนกประสงคข์องชุมชน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
         

2  ลกัษณะอาคารสถานทีใ่นการจดันิทรรศการที่

ส่งเสริมการเรียนรู้        

 2.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัใน หอประชุมท่ีมี

เคร่ืองปรับอากาศ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 2.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน หอประชุม

เปิดโล่ง 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 2.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน ลานจอดรถ

แบบมีหลงัคา 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 2.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทย์าวยกสูง 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 2.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน เตน็ทส์ั้นยกสูง 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
เกณฑพิ์จารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ความหมาย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 2.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือจดัท่ีใน ศาลาประชา คม -1 1 0 1 1 0.4 ใชไ้ม่ได ้
         

 ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ        

3 คุณลกัษณะของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ        

 3.1 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีแต่งกาย

สุภาพ เรียบร้อย 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.2 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีกิริยาวาจา

สุภาพ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.3 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีมนุษย์

สมัพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.4 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีอธิบายได้

อยา่งชดัเจน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.5 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีตอบขอ้ชกั

ถามได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.6 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ

ได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.7 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีช่วย

แกปั้ญหาได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.8 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีอารมณ์ขนั -1 0 1 1 1 0.4 ใชไ้ม่ได ้

 3.9 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความ

พร้อมในการใหบ้ริการ 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 3.10 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีของรางวลั 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

 3.11 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีสาธิตให้

เขา้ใจได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.12 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีเชิญชวนให้

เขา้ไปเรียนรู้ -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

 3.13 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ใน

ส่ิงท่ีจดัแสดงเป็นอยา่งดี 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 3.14 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือ เจา้หนา้ท่ีให้

คาํปรึกษาท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

 3.15 ท่านสามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือเจา้หนา้ท่ีให้

คาํปรึกษาท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้
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ขอ้ แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
เกณฑพิ์จารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ความหมาย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 ด้านวชิาการ        

4 ประเภทของเนือ้หาวชิาการ        

 4.1 ดาราศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.2 วทิยาศาสตร์กบัอาชีพ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.3 วทิยาศาสตร์ใกลต้วั 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.4 วทิยาศาสตร์กบัภยัธรรมชาติ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.5 ไดโนเสาร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.6 ธรรมชาติวทิยา 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.7 เทคโนโลยชีั้นสูง 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 4.8 วทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
         

5 กจิกรรมการเรียนรู้        

 5.1 ทอ้งฟ้าจาํลองเคล่ือนท่ี 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.2 มินิอะแควเรียม 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.3 เกมทางวทิยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.4 การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.5 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.6 ของเล่นทางวทิยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 5.7 การประดิษฐข์องเล่นวทิยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
         

6 ประโยชน์ของเนือ้หาวชิาการ        

 6.1 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไป

พฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 6.2 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไป

พฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 6.3 เน้ือหาในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนัได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
เกณฑพิ์จารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ความหมาย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

7 ประโยชน์ของกจิกรรมการเรียนรู้        

 7.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

สามารถนาํไปพฒันางานท่ีทาํอยูไ่ด ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

สามารถนาํไปพฒันาชีวติตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.4  กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

สามารถนาํไปวางแผนการดาํเนินชีวติได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.5 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีตรง

กบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.6 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีช่วย

ใหผู้เ้ขา้รับบริการไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตผุล 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.7 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีสามารถ

ใหผู้เ้ขา้รับบริการนาํมาเช่ือมโยงกบัการดาํเนินชีวติได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.8 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

สามารถใหผู้เ้ขา้รับบริการมีแนวทางในการทาํงาน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.9 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ี

กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูเ้ขา้รับบริการ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.10 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้

ใหเ้กิดกระบวนการคิดอยา่งมีระบบแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 7.11 กิจกรรมการเรียนรู้ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีมี

รูปแบบท่ีหลากหลาย 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
         

8 ช้ินงานทีจ่ดัแสดงในนิทรรศการเคลือ่นที ่        

 8.1 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายการใชง้านชดัเจน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 8.2 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีคาํอธิบายทางวชิาการท่ีเขา้ใจง่าย 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 8.3 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความแขง็แรง ทนทาน 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 8.4 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีรูปแบบท่ีหลากหลายทนัสมยั

และแปลกใหม่ 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 8.5 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีหลายขนาด 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 8.6 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความสวยงาม 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

 8.7 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีความทา้ทาย 0 1 1 0 0 0.4 ใชไ้ม่ได ้
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ขอ้ แนวทางในการพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
เกณฑพิ์จารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ความหมาย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 8.8 ช้ินงานท่ีจดัแสดงมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการสามารถ

สมัผสัและทดลองได ้ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 8.9 ระบบแสง สี เสียง ในนิทรรศการเคล่ือนท่ีกระตุน้

ใหเ้กิดการเรียนรู้ -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
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Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.883 70 
 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 291.47  226.947  .337  .881  
a2 292.30  237.321  -.042  .888  
a3 291.33  229.609  .373  .881  
a4 291.63  238.723  -.091  .887  
a5 291.57  222.461  .618  .877  
a6 291.80  233.614  .114  .884  
a7 292.33  242.230  -.213  .889  
a8 292.77  242.461  -.271  .888  
a9 292.97  238.654  -.094  .886  
a10 292.13  231.637  .225  .882  
b1 291.43  235.082  .088  .884  
b2 291.93  232.823  .150  .884  
b3 292.40  237.007  -.029  .887  
b4 292.43  235.495  .023  .886  
b8 292.47  236.671  -.022  .888  
c1 291.47  235.361  .075  .884  
c2 291.43  229.978  .410  .881  
c3 291.33  232.575  .277  .882  
c4 291.33  227.540  .538  .879  
c5 291.47  228.878  .489  .880  
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
c6 291.50  227.086  .549  .879  
c7 291.57  222.806  .645  .877  
c8 291.27  228.616  .470  .880  
c9 291.37  232.102  .272  .882  
c10 291.50  229.017  .494  .880  
c11 291.40  229.145  .406  .880  
c12 291.43  224.530  .565  .878  
c13 291.37  227.068  .514  .879  
c14 291.30  228.355  .438  .880  
d1 291.27  228.892  .409  .880  
d2 291.23  230.668  .315  .881  
d3 291.27  232.823  .225  .882  
d4 291.30  226.700  .527  .879  
d5 291.43  227.495  .563  .879  
d6 291.23  227.702  .525  .879  
d7 291.53  228.740  .466  .880  
d8 291.50  228.672  .457  .880  
e1 291.20  232.510  .245  .882  
e2 291.20  234.303  .141  .883  
e3 291.33  227.195  .558  .879  
e4 291.40  227.766  .482  .880  
e5 291.87  230.671  .273  .882  
e6 291.87  226.120  .488  .879  
e7 292.00  225.862  .430  .880  
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
f1 291.37  231.344  .316  .881  
f2 291.40  225.972  .580  .879  
f3 291.33  232.713  .233  .882  
f4 291.20  228.441  .484  .880  
f5 291.37  228.930  .413  .880  
f6 291.27  231.720  .289  .882  
f7 291.47  227.361  .521  .879  
g1 291.40  226.524  .464  .879  
g2 291.33  232.092  .241  .882  
g3 291.27  227.720  .472  .880  
g4 291.53  233.637  .180  .883  
g5 291.43  227.840  .441  .880  
g6 291.53  228.120  .415  .880  
g7 291.33  230.575  .358  .881  
g8 291.37  230.999  .302  .882  
g9 291.23  232.185  .235  .882  

g10 291.37  232.930  .257  .882  
g11 291.47  235.568  .075  .884  
h1 291.43  233.978  .147  .883  
h2 291.47  229.085  .424  .880  
h3 291.30  229.183  .438  .880  
h4 291.37  231.137  .294  .882  
h5 291.37  233.344  .199  .883  
h6 291.33  234.713  .137  .883  
h7 291.37  227.620  .442  .880  
h8 291.27  228.616  .470  .880  
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Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.783 39 
 
 

Item-Total Statistics 

ขอ้ท่ี 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
1 146.13  104.878  .435  .772  
2 146.30  107.803  .336  .776  
3 146.37  105.689  .418  .773  
4 147.33  110.851  .006  .791  
5 146.57  108.944  .159  .782  
6 146.50  107.155  .435  .774  
7 146.43  107.082  .317  .776  
8 146.37  110.585  .049  .786  
9 146.30  108.700  .189  .780  

10 147.13  103.775  .156  .792  
11 147.80  117.200  -.256  .805  
12 146.53  103.775  .470  .770  
13 146.37  98.930  .654  .760  
14 146.33  103.885  .495  .769  
15 146.20  107.269  .312  .776  
16 146.10  110.231  .092  .784  
17 147.17  114.075  -.141  .795  
18 146.63  112.102  -.033  .788  
19 147.37  110.240  .069  .785  
20 146.37  105.206  .419  .772  
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Item-Total Statistics 

ขอ้ท่ี 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
21 146.33  104.575  .483  .770  
22 146.37  105.689  .337  .775  
23 146.50  107.086  .349  .776  
24 146.73  109.995  .081  .785  
25 146.53  107.016  .312  .776  
26 147.03  108.723  .161  .782  
27 146.53  105.361  .397  .773  
28 146.27  109.030  .197  .780  
29 146.23  104.047  .382  .773  
30 146.47  107.085  .281  .777  
31 146.57  105.289  .420  .772  
32 146.30  106.079  .397  .774  
33 146.67  102.368  .492  .768  
34 146.47  103.499  .484  .769  
35 146.57  103.151  .406  .771  
36 147.13  109.223  .164  .781  
37 146.60  105.283  .359  .774  
38 146.47  105.154  .438  .772  
39 146.40  107.903  .228  .779  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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