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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อศึกษาความสาคัญของการศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียน
และนาเสนอรูป แบบการเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้นอกห้องเรีย น การจั ดการศึกษานอกห้องเรีย นนับ เป็ น
การขยายประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มีเจตคติและเกิด ความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ที่เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่สาคัญ ๆ รวมถึง ทักษะการสังเกต การตั้งคาถาม การคิด
เชิงวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทางานร่วมกัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้
การศึกษานอกห้องเรียนยังส่งเสริมประสบการณ์ใ นการเรียนรู้และการคิดในระดับสูง ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการ
เรียนรู้และการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษานอกห้องเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนและปลูกฝัง
คุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
คาสาคัญ: การศึกษานอกห้องเรียน, การศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียน, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้อง, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Abstract

The purpose of this article is to examine the importance of outdoor experiential
education and to propose the model of enhancing learning experience in the outdoor.
Outdoor experiential education offers an opportunity to connect students to appreciate and
understand concepts beyond the norms of the classroom, which increases students’
knowledge, skills, attitude and awareness towards the environment. It is a multi and integrated
discipline enhancing students’ learning experiences, encouraging many essential skills including
observation skill, questioning skill, critical thinking and problem solving skill, communication
skill, collaboration and creativity. Outdoor education also promotes furtherlearning and higher
level thinking strategies which are the main concept of learning and living in the 21st century.
In addition, Outdoor education motivates the students to learn and have passion to become a
life long learner.
Keywords: Outdoor education, Outdoor Experiential education, Outdoor activities, Learning in
21st Century
บทนา
สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางาน
และการดาเนินชีวิตมากขึ้น ผู้ที่สามารถปรับตัว มีทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์
การคิดเชิงวิพากษ์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวังของ
องค์กร ย่อมเป็นที่ต้องการของสถาบันองค์กรต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนยุคใหม่เพื่อให้ก้าวทันสู่โลกแห่ง
อนาคตโดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสังคมโลกนั้น จึงไม่ควรแต่มุ่งให้ผู้เรียน
เรียนรู้แค่เนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนควรเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายนอกห้องเรียนและควรฝึกทักษะที่จาเป็นเพื่อการดารงชีวิตและการทางานในศตวรรษใหม่
การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ควรมีลักษณะเช่นไร
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้เอง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century
Skills, 2009) (ดังแผนภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิชาแกน  ภาษาอังกฤษ การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา

เศรษฐศาสตร์
 ภาษาสาคัญของโลก  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 
 การปกครองและหน้าที่พลเมือง

 คณิตศาสตร์
ศิลปะ

แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
 จิตสานึกต่อโลก
 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง
 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ
 ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R’S และ 4C’S ประกอบด้วย
3R’S ได้แก่
 การอ่าน (Reading)
 การเขียน (Writing)
 คณิตศาสตร์ (Arithmetic)
4C’S ได้แก่
 การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving)
 การสื่อสาร (Communication)
 การร่วมมือกันทางาน (Collaboration)
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ
 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ
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 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
ทักษะชีวิตและการทางาน/อาชีพ
 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
 ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง
 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
 การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด
 ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21
 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21
 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21
 การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21
 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
ที่มา : ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21th (Partnership for 21st Century Skills, 2009)
จากภาพจะเห็นได้ว่าทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่นอกจากวิชาแกนที่ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ประกอบด้วย 3 R’s คือ การอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ และ 4 C’s อันได้แก่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทางาน
ร่วมกัน ตลอดจนทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต และการทางานซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญอีกด้วย
ดังนี้
นอกจากนี้ ชูทแมนและคณะ (Shechtman & others, 2016) ได้เสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนที่พัฒนาโดยภาคี เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. การสอนต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Make it relevant)
การออกแบบการสอนที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพนั้ นควรออกแบบให้สอดคล้องสัม พัน ธ์กับชี วิตของผู้เรีย น
เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยทั่วไปมักให้ความสาคัญกับการเรียนแบบท่องจา เพื่อนาไปใช้สอบเท่านั้น การเรียน
ในลักษณะนี้จึงไม่มีความหมายต่อผู้เรียน ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้เสนอว่าการออกแบบการสอนควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ทางด้านพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาที่เรียน เข้าใจข้อเท็จจริง หลั กการและเหตุผล
ตลอดจนวัตถุประสงค์ทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีโอกาสฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ ด้วย นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษใหม่ ควรมีลักษณะเป็นองค์รวม มีการบูรณาการเชื่อมโยงผสมผสานเนื้อหาความรู้ระหว่างสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียน
ภายในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง ควรฝึกให้ผู้เรียนได้ทางานกลุ่มและมีส่วนร่วมในการเรียน เข้าใจหลักการและเหตุผล
1646

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

ฝึ ก แก้ ปั ญ หา ลองผิ ด ลองถู ก ทั้ ง นี้ ผู้ ส อนควรออกแบบการจั ด ประสบการณ์ โ ดยใช้ ส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่
หลากหลายเพื่อผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ได้ ควรฝึกให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในลักษณะเพื่อนคู่คิด หรือในกลุ่มย่อย ได้แสดงบทบาทสมมติ ได้ฝึกหลักของประชาธิปไตย หรือค้นหา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแหล่งปฐมภูมิ (primary source) เป็นต้น นอกจากนี้ควรฝึกให้นักเรียนระดมสมอง
(brainstorm) ว่านักเรียนสามารถจะประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ที่เรียนในห้องเรียน ไปใช้ในสถานการณ์อื่น
นอกห้องเรียนได้อย่างไร
2. การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดในระดับสูง (Simultaneously develop
lower and higher order thinking skills)
จากข้อค้นพบของงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เสนอว่า นอกจากการเรียนโดยผ่าน
กิจกรรมแล้ว ควรฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้ นฐาน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ (critical
thinking) คิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ซึ่งเป็นการคิดในระดับสูงไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะการฝึกทักษะการคิด
ระดับสูงจะช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หรือต่อยอดถ่ายโอนความรู้ที่ได้เรียนมา
การจัด การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ ควรให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้เป็น ฐาน (knowledge
base) เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการฝึกทักษะ การเป็นผู้นา การฝึก
ให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการตั้ง
คาถามเพื่อแสวงหาความรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ (Teach students how to learn)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้สอนต้องปลูกฝังคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ รักที่จะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การสอนเนื้อหาที่เป็นนามธรรม ครูต้องมีเทคนิคในการสอน โดยนาเสนอตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น
ความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์โดยให้นักเรียนอ่านและอภิปรายอัตชีวประวัติ วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายของกลุ่มชน (demographic) วิจารณ์วรรณกรรม งานศิลปะ โต้วาทีประเด็นที่ขัดแย้ง นอกจากนี้จาก
ข้อค้นพบของงานวิจัยพบว่าการเชื่อมโยงโมเดล (model) กับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างแบบจาลองระบบนิเวศน์ โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
อาจเป็นพืชหรือสัตว์ ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนจับเชือกไหมพรมต่อ ๆ กัน และกาหนดให้นักเรียนคนหนึ่งนั่งลง
การปฏิบัติเช่น นี้จะทาให้เพื่ อนที่อยู่ข้าง ๆ รู้สึกว่าไหมพรมตึง การออกแบบการสอนโดยใช้แบบจาลองนี้จ ะ
สะท้อนให้เห็นความสาคัญและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ ซึ่งเมื่อสิ่งหนึ่ง (อาจเป็นพืช/สัตว์) ขาดหายไป หรือ
ถูกทาลาย ก็จะส่งผลเป็นวัฏจักรต่อระบบนิเวศน์ได้ การเรียนโดยผ่านแบบจาลองในลักษณะนี้ ผู้เรียนจะเข้าใจ
บทเรียนที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนขึ้น เป็นการจุดประกายให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ที่จะแสวงหา ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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4. ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม (Understand that Teamwork is an Outcome and
Promote Learning)
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หรื อ ปั จ จั ย ส าคั ญ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ จากงานวิ จั ย พบว่ า ผู้ เ รี ย นเรี ย นได้ ดี ขึ้ น เมื่ อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับ เพื่ อ น
เทียบเคียงได้กับการเล่นเบสบอล (baseball) ซึ่งไม่สามารถเล่นคนเดียวกับแต่จะต้องเล่นเป็นทีมและมีโค้ชเป็นผู้
แนะนาจึงจะไปสู่เป้าหมายหรือชัยชนะได้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบเดิมที่ผู้สอน
ส่งทอดข้อมูลจากผู้สอนมายังนักเรียนโดยตรง โดยอาศัยตาราเป็นสื่อประกอบ และเป็นปฏิสัมพันธ์แบบ 1 : 1
ทาให้ผู้เรียนขาดทักษะการทางานร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นมิได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการฟังและเรียนรู้ จากผู้อื่น ขาดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ความรู้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่
สาคัญในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการออกแบบการสอนเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเป็นคู่ ฝึกทักษะ
การสื่อสาร ได้ฝึกทักษะการคิดพื้นฐานและการคิดระดับสูง และเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกันเพื่อเป็นการฝึกทักษะ
ที่สาคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้ (Exploit Technology to Support learning)
การออกแบบการสอนที่นาเทคโนโลยีมาใช้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งในการฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ฝึกคิด
วิเคราะห์ ฝึกทักษะในการสื่อสาร ถ่ ายโอนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดของตนและเพื่อน และ
ทางานร่วมกับเพื่อนได้ โดยผู้สอนสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และบทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้จาก E-learning, Weblog, Web-Based Education เป็นต้น
เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพอาจเริ่มโดยการตั้ งคาถามว่า ทาไมคนจึงไม่สบายและให้นักเรียนร่วมกันระดม
ความคิดเริ่มจากการระบุปัญหา สืบค้นข้อมูลออนไลน์ ร่วมกับเพื่อน ฝึกตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และลง
ข้อสรุปประเด็น เป็นต้น
สรุป การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรให้ผู้เรียนฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นนอกเหนือจากการ
เรีย นรู้เฉพาะวิ ชาแกนหรือวิชาหลักในตารา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั กษะด้า น
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตการทางาน ซึ่งทักษะการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมต้องจัดให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการบูรณาการเนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยกันแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสาร
การทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถชี้นาตนเอง สามารถดารงชีวิตและสร้างสรรค์
ชิ้นงานในศตวรรษใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความหมายของการศึกษานอกห้องเรียน
ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการศึกษานอกห้องเรียนไว้อย่างหลากหลาย สรุปได้
ดังนี้
1. การศึกษานอกห้องเรีย นเป็ น การจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อให้ผู้ เรีย นได้ รับ ประสบการณ์ ต รง
(Sharp, 1973)
2. การศึกษานอกห้องเรียนแนวคิดแบบสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (Hammerman, Hammerman, Hammerman,
1985)
3. การศึกษานอกห้องเรีย นเป็น วิธี การที่ผู้ เรียนเรียนจากประสบการณ์ต รงเน้น การลงมื อปฏิบั ติ
ภายนอกห้องเรียน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ (Prist, 1990)
4. การศึกษานอกห้องเรียน เป็นการใช้สถานที่นอกห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Hammerman, Hammerman, Hammerman, 1994)
5. การศึกษานอกห้องเรียนทาให้หลักสูตรสมบูรณ์ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นทั้ง ภายในห้องเรียน และการศึกษาสิ่ง แวดล้อมนอกห้องเรียนรวมถึงการเข้าค่ายและการจั ดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ (Lappin, 2000)
6. การศึกษานอกห้องเรียนทาได้หลายวิธี รวมถึงการพาผู้เรียนไปที่สวนสาธารณะเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้
ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการเข้าร่วมโปรแกรมผจญภัยภายใต้การ
ดูแลของครูผู้มีประสบการณ์ (Hammerman, Hammerman, Harmerman, 2001; Priest, 1986)
อาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา การศึกษานอกห้องเรียนได้ขยายแนวคิดจากเดิมคือ การเข้าค่าย
ไปสู่การจัดโปรแกรมที่เน้นประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
การศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะอย่างไร
การศึกษานอกห้องเรียนเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทาให้หลักสูตรและการเรียนการสอนมีความหมาย
ต่อผู้เรียนมากขึ้น การศึกษานอกห้องเรียนมิใช่ศาสตร์หรือสาระการเรียนรู้ที่แยกตัวออกมาโดด ๆ ที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตั วชี้วั ดหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ชัดเจน ดัง เช่ นวิ ทยาศาสตร์หรือคณิ ตศาสตร์ แต่ เป็น วิธี การ
กระบวนการ เป็น วิธีสอน นอกห้องเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งความรู้พื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่สาคัญแนวคิดหนึ่ง ที่ถูกกาหนดไว้ใน “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21” ที่กาหนดโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่กล่าวไว้ในตอนแรก การจัดโปรแกรมประสบการณ์นอก
ห้องเรีย นท าได้ ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึง ระดั บ อุด มศึก ษาเพื่ อส่ ง เสริม ให้ผู้ เ รีย นได้ รับ ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง ได้ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ เจตคติ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 การศึกษานอกห้องเรียน มีองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้
- การสอนนอกห้องเรียนจัดเป็นวิธีสอนรูปแบบหนึ่ง
- การสอนที่เน้นประสบการณ์
- การสอนที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน
- การสอนที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนในลักษณะองค์รวม
- การสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการศาสตร์ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน
- การสอนที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ (Priest, 1990, 113)
นอกจากนี้ การศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันที่มีลักษณะสห
วิทยาการ (interdisciplinary) ดังภาพที่ 2
วิทยาศาสต
ร์
สังคมศาสต

พลศึกษา
นันทนาการ

ร์

The Outdoor
คหกรรมศาสตร์
ศิลปะ
แกะสลัก
ดนตรี ฯลฯ

ศิลปะ
การใช้ภาษา
(Language
Arts)

ภาพที่ 2 แสดงถึงการศึกษานอกห้องเรียนที่บูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ
(Smith and other, n.d., 21)
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการศึกษานอกห้องเรียนมีลักษณะบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการต่อไปนี้
 เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาในบริบทที่แท้จริงตามธรรมชาติ จากการสังเกตสภาพทีเ่ สื่อม
โทรมของหน้าดินในเมืองและชนบท
 เรียนรู้จากการค้นพบ สารวจ ผจญภัย ซึ่งจะนาไปสูท่ ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส จับต้อง ดมกลิ่นและฟังเสียงสิ่งที่อยู่รอบตัว
 เรียนรู้จากการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อน ฯลฯ
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การจัดการเรียนรูน้ อกห้องเรียนโดยผ่านประสบการณ์
ดิวอี้ (Dewey, 1938) นักปรัชญาการศึกษาและนักปฏิรูปการศึกษากล่าวว่า การจัดการเรียนนอก
ห้องเรียนเป็นการเรียนโดยผ่านประสบการณ์ (Outdoor Experiental Education) มีการวางแผน บริหาร
จัดการอย่างรอบคอบและปลอดภัยโดยผู้สอน เนื่องจากการเรียนโดยผ่านประสบการณ์เป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องยึด
หลักการทางวิทยาศาสตร์และต้องมั่นใจว่าได้จัดประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เน้นประสบการณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ (AEE, 2003, หน้า 9-10)
1. การเรียนโดยผ่า นประสบการณ์ เกิดจากการที่ผู้สอนวางแผนอย่างรอบคอบในการเลือก
ประสบการณ์หรือกิจกรรมให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
2. การเรียนโดยนาประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านรวมถึงพัฒนาการทางสติปัญญา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก
ขึ้น รู้จักเข้าใจตนเอง มีการตรวจสอบค่านิยม เจตคติของตนมากขึ้น
3. กระบวนการเรียนโดยผ่านประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเรียนแบบกระตือรือร้น มีส่วนร่วมใน ลง
มือกระทา ได้ฝึกทักษะการสังเกต ตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์และแสวงหาค้นคว้าด้วยตนเอง
สรุป การเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรง (direct experience) เป็นลักษณะสาคัญของการศึกษา
นอกห้องเรียน (Outdoor Education) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ฝึก
ทักษะการสังเกต ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตั้งคาถาม คิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทาง
สังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ทั้งสิ้น
รูปแบบของการศึกษานอกห้องเรียน
กิวเบอร์ตันและคณะ (Gilberton and others, 2006, pp. 5-6) ได้เสนอรูปแบบของการศึกษานอก
ห้องเรียนไว้ดังภาพที่ 3
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ความสัมพันธ์กับระบบ
นิเวศน์
(Ecological
Relationships)

-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ทักษะทางร่างกาย
(Physical skills)

(Environmental Education)

Outdoor - ทักษะความสัมพันธ์
Education ระหว่างบุคคล
(Interpersonal
growth)
การจัดการศึกษาที่เน้น
ประสบการณ์ (Experiential

ภาพที่ 3 แสดงโมเดลของการศึกษานอกห้องเรียน
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายได้ว่า การศึกษานอกห้องเรียนมีโมเดลหรือรูปแบบการศึกษาโดยเน้น
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงบูรณาการความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ (Ecological Relationships) ที่ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันส่งผลกระทบต่อกัน และการศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ เรียนมีองค์
ความรู้ และทักษะทางร่างกาย โมเดลข้างต้นจะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อผนวกแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การยูเนสโก
(UNESCO, 1978) ที่ ไ ด้ รวมถึง การปลู กฝั ง จิ ต ส านึ ก ปรับ เปลี่ ย นเจตคติ ที่ ใส่ ใจดู แล ป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่ทาได้ในรูปแบบของปัจเจกบุคคล และการร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่น
สรุป โมเดลการศึกษานอกห้องเรีย นข้า งต้ น ให้ความส าคัญ กับ การศึกษาผ่ า นประสบการณ์ น อก
ห้องเรียนซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับชาร์ป (Sharp, 1957) ผู้นาด้านการจัดการศึกษานอกห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 19 ที่นาเอาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและผูกพัน
กับธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลกับบุคคล และกับสิ่งแวดล้อม การตั้งคาถาม
ข้อสงสัยและแสวงหาคาตอบ ตลอดจนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 21
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คุณค่าและความสาคัญของการศึกษานอกห้องเรียน
การจั ดการศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจ กรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในการขยายขอบข่ายความคิ ด
ความรู้ และเพิ่ม พูนทั กษะ ปลู กฝัง เจตคติเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ผ สมผสานทาให้การเรียนในห้องเรียนได้ผ ล
สมบูรณ์ ขึ้น อย่า งแท้ จริง ดั ง ที่นั กการศึกษาต่ างประเทศและนักการศึกษาไทยได้ เสนอไว้พ อสรุป คุณ ค่าและ
ความสาคัญของการศึกษานอกห้องเรียน ได้ดังนี้
 เพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ สังคมศึกษา
การไปศึกษานอกสถานที่นั้น เป็นการส่งเสริม กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น เพิ่มความสนใจที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์จากการสังเกต สารวจ ทดลอง จดบันทึก เก็บข้อมูลและสรุปผล ความงดงาม
จากธรรมชาติ จ ะช่ ว ยให้เด็กฝึ กการบรรยาย เขีย นโคลงกลอนและวาดภาพจากจิ น ตนาการ ท างานร่ว มกัน
ตลอดจนพบเห็ น บุ ค คลที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน ช่ ว ยท าให้ เข้า ใจถึง บทบาททางสั ง คมและการด ารงชี วิ ต และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมได้เป็นอย่างดี (Mand, 1967, 29-30; Swan, 1970, 2; Behrendt & Franklin,
2014) และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย (Ogundare, 2010)
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การที่เด็กมีโอกาสขยายประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชื่นชมความงดงาม
ของธรรมชาติ รู้จักสิ่งแวดล้อมและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ที่เกี่ยวข้องและไม่อาจ
แยกจากชีวิตมนุษย์ได้ (Hammerman, Hammerman, Hammerman, 2001)
 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากสภาพจริงในลักษณะองค์
รวมที่ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อทดแทนตาราเรียน แต่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียน โดยผ่านประสบการณ์ตรง
ดังที่ทิศนา แขมมณี (2558, 343-346) กล่าวว่าการไปทัศนศึกษาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง มีการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสภาพที่แท้จริง เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและชุมชนให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
จากข้อค้นพบงานวิจัยของศศิพัชร จาปา (2559) พบว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้น ควรให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากการตั้งคาถาม เป็นการเรียนรู้ในลักษณะ “Doing of History” และแสวงหาจากการศึกษาข้อมูล
หลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิด
ความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลงกรณ์ จุฑาเกตุ (2557) ที่เสนอว่าพิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดชีวิตที่สาคัญแหล่งหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ทาให้ผู้เรียนตระหนักถึง
คุณค่าเรื่องราวในท้องถิ่นตน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน และเสนอให้มีการศึกษารายละเอียดเชิงลึกของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม.ที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้
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นอกจากนี้การศึกษานอกห้องเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียน
ผ่ า นประสบการณ์ ต รงที่ ส ามารถพั ฒ นาสมรรถนะการเรีย นรู้ข องเด็ ก ปฐมวั ย ในศตวรรษที่ 21 ที่ มุ่ ง พั ฒ นา
สมรรถนะด้า นการสื่ อสาร การสร้า งความสัม พัน ธ์ ทางสั ง คม การพั ฒนาการเรีย นแบบร่วมมือและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน (สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู และมุจลินทร์ กลิ่นหวล, 2559, 1561)
นอกจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญของการศึ กษานอกห้องเรียนที่กล่าวมาข้า งต้น
แล้ว จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัยของนักการศึกษาต่างประเทศ พอสรุปได้ด้งนี้
ทัฟฟี่ (Tuffy, 2011) เสนอว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยผู้เรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์
นั บ เป็ น การเรีย นโดยผู้ เ รีย นมี ส่ ว นร่ว มที่ ครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์ ท างด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ การที่ผู้เรียนได้ไปศึกษานอกห้องเรียนเป็นการสร้าง
แรงจูงใจต่อการเรียน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน ทาให้บทเรียนมีความหมายมากขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนจึงไม่ควรจากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ครูผู้สอนควรใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
บีเร้นท์และ แฟรงค์คิด (Behrendt & Franklin, 2014) ได้เสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยว่า การทัศน
ศึกษา เป็นกระบวนสาคัญในการฝึกทักษะ การสังเกต การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน การเสริมสร้างเจตคติ
เชิงบวก และสร้างความตระหนักเห็นความสาคัญของเนื้อหาบทเรียน ได้เรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น เรียนรู้ที่จะสังเกต
ตั้งคาถาม เกิดความสงสัยและแสวงหาคาตอบ เพราะผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด สามารถเชื่อมโยง
เนื้อหา ทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนกับประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาการไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน (outdoor field
trip) และเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วย
สรุป การศึกษานอกห้องเรียนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นการจัด
ประสบการณ์ที่ขยายขอบข่ายความรู้ ความคิด เพิ่มพูนทักษะและปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การศึ กษานอกห้องเรีย นจึ ง มี คุณ ค่ า และความส าคัญ เพราะนอกจากจะช่ ว ยให้ผู้ เ รีย นมี พื้ น ฐานความรู้ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อมที่ ถู กก าหนดให้เ ป็ น แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ หนึ่ ง ในศตวรรษที่ 21 แล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ผู้ เรี ย น เรี ย นโดยผ่ า น
ประสบการณ์ ต รง เรี ย นรู้ จ ากการสั ง เกต ตั้ ง ค าถามและแสวงหาคาตอบด้ ว ยตนเองจนเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มี
ความหมายส่งผลให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
การประยุกต์ใช้กิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในส่วนท้ายนี้ขอนาเสนอกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนไปสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวและ
บรรยายสิ่งของที่พบเห็น ลักษณะ สถานที่และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ดังตัวอย่าง
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ดูซิฉันพบอะไร
- สิ่งของ- - กอไผ่
- ลักษณะ- ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ลาต้นตรง มีข้อและปล้อง ใบสีเขียว
เรียวแหลม มีหน่อไม้โผล่เหนือดินขึ้นมา
- สถานที-่
- อยู่ริมลาธาร
- ความรู้สึก- ฉันรู้สึกสุขใจเมื่อมองดูสีเขียวของใบไผ่ รู้สึกถึงคุณประโยชน์
มหาศาลของไผ่ที่มีต่อมนุษย์
จากกิ จ กรรม “ดู ซิ ฉั น พบอะไร” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมนอกห้ อ งเรี ย น ผู้ เ ขี ย นได้ อ อกแบบโมเดล ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ๆ อันได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ 4’Cs และการบูรณาการ
สาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ (ดังภาพที่ 4)
จุดประสงค์การเรียนรู้
Knowledge

Process/Practice

-ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ
บูรณาการ วิทย์/คณิต
กลุ่มสาระ ศิลปะ/กอท.
ดูซิฉันพบอะไร
การเรียนรู้
สุขศึกษา/สังคม Outdoor Education

Attribute

Critical Thinking
& problem
solving skills

Collaboration

Creativity

Communication

4 C’s

ภาพที่ 4 แสดงโมเดลการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
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จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า โมเดลการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. การเรียนรู้ Knowledge
Practice/Process
Attribute
(ความรู้/ความเข้าใจ)
(การปฏิบัต/ิ กระบวนการ)
(คุณลักษณะ)
ผู้เรียนสามารถบรรยายสิง่ ที่พบ
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแก้ปัญหา คิด
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึก
เห็นตามธรรมชาติ
อย่างมีวิจารณญาณและคิด
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างสรรค์
2. ทักษะการเรียนรู้
4 C’s Critical thinking
& Problem solving
skills (การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา)
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสังเกต ตั้งข้อสงสัย
ตั้งคาถาม ใช้กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ใคร่ครวญหาคาตอบ
อย่างสมเหตุสมผล
เกี่ยวกับคุณค่าของไผ่

Communication
(การสื่อสาร)

ผู้เรียนสื่อสารโดยการ
บรรยายลักษณะของก่อ
ไผ่สถานที่ทพี่ บ และสื่อ
ถึงความรู้สึกที่มีต่อกอไผ่
ให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ

Collaboration
(การทางานร่วมกัน/
การสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม)

Creativity
(ความคิดสร้างสรรค์)

ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่พบ ผู้เรียนใช้จินตนาการ
จากกิจกรรมดูซิฉันพบ
และความคิดสร้างสรรค์
อะไร และแลกเปลี่ยนกับ จากการวาดภาพกอไผ่
คู่ของตน ตลอดจน
นาเสนอชิ้นงานให้เพื่อน
ฟัง

3. การบูรณาการกิจกรรม “ดูซิฉันพบอะไร” ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศิลปะ วาดรูปกอไผ่
- วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์
- ภาษาไทย บรรยายลักษณะกอไผ่
- สังคมศึกษา ประโยชน์ของไผ่
- ภาษาอังกฤษ เขียนคาศัพท์
- กอท. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทที่ า
(อุปโภค+บริโภค)
จากไม้ไผ่
- คณิตศาสตร์ รูปร่าง/รูปทรง
- สุขศึกษา ประโยชน์/คุณค่าทาง
โภชนการหน่อไม้
จากกิจกรรม “ดูซิฉันพบอะไร” ในโมเดลข้างต้นให้ความสาคัญกับทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะที่
สาคัญที่นาไปสู่กระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ โมเดลนี้ครอบคลุมจุดประสงค์ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย และสามารถบูรณาการเรื่อง “ไผ่” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ทั้ง 4 C’s ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญในศตวรรษใหม่
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บทสรุป
การให้ความรู้หรือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดหลักของศตวรรษที่ 21 เครื่องมือชนิดหนึ่ง
ที่ทาให้ผู้เรี ยน เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกั บสิ่งแวดล้อมได้ โดยการศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา
และทฤษฎีที่ เรีย นในห้องให้เป็ น รูป ธรรม มี ความหมายและผู้ เรียนได้ รับ ประสบการณ์ ต รงจากแหล่ง เรีย นรู้
ที่หลากหลายนอกห้องเรียน อาจกล่าวได้ว่า การศึกษานอกห้องเรียนสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพราะผู้ เรีย นได้ ฝึ กทั กษะการสัง เกต การส ารวจ มี วิ จ ารณญาณคิ ด
สร้างสรรค์ ตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ ตลอดจนเรียนรู้ที่จะสื่อสารและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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