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บทคัดย่อ
บทความน้ีมุง่นำาเสนอแนวทางการใช้ประโยชนจ์ากแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาในการนำามาใช้

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กรณีตัวอย่างการใช้ “อ่างแก้ว” ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูชีววิทยา ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 โดยมอบหมายใหน้กัศึกษาสำารวจแหลง่เรยีนรู ้วเิคราะห์ ออกแบบกิจกรรมชวีวิทยาในแหลง่เรียนรู ้ 
และประเมินผลการใช้กิจกรรมของตนเอง ซึ่งนักศึกษามีการจัดกิจกรรม เช่น การจำาแนกลักษณะของ
ใบไม้ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เป็นต้น และนักศึกษาได้สะท้อนการเรียนรู้จากการนำา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ว่า ทำาให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
ฝึกการควบคุมชั้นเรียน ฝึกการเร้าความสนใจ ทำาให้รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์ และฝึก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย

คำ�สำ�คัญ: แหล่งเรียนรู้ นักศึกษาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา

Abstract
This article aims to present as a guideline for the usage of internal learning resources 

in educational institutions to be used in teaching and learning management for learner  
development program. The usage an example of “Aung Keaw”, where is the one of the 
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learning resources within Chiang Mai University for developing the Biology profession  
pre-teacher students to have learning skills in the 21st century by assigning the students to 
explore lesson resources, to analyze, to design Biological activities in the learning resources 
indeed, And also to evaluate the results of their own activities that the students can be able 
to design such as classify a type of leaves, relationship of living things in the eco-system, 
etc. The students can reflect on their own learning from that sources including they can also 
apply own local learning resources in leaning system management, also learn how to solve 
the unexpected problems, learn how to handle the situation, and learn how to encourage 
the lesson indeed, learn to be ready to adjust what the environment surrounding to apply 
use properly, and also learn to practice the activities. In conclusion, those resources above 
can be able to reflex as efficiency result in the 21st century obviously.

Keywords: Learning Resources, teacher student development, biology learning  
management

บทนำา
บทความนี้จะได้นำาเสนอแนวทางการ

ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นกัศึกษา โดยใชก้รณตัีวอย่างของการใช้ “อา่งแก้ว” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ในการพฒันานกัศกึษาวชิาชีพครชีูววทิยา 
ซ่ึงแหล่งเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในสถานศึกษาแต่ละ
แห่งย่อมมีการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้เพ่ือเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรืออาจมีสถานที่ หน่วย
งานภายในที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้
เรียนได้ ซึ่งผู้สอนควรจะต้องรู้จักสถานศึกษาของ
ตนเอง ว่าภายในสถานศึกษาของตนเอง รวมไป
ถึงโดยรอบสถานศึกษานั้นมีที่ใดที่น่าสนใจ ที่ใดที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้ ท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น โดยผู้สอนควรมีการสำารวจ วิเคราะห์
แหล่งเรียนรู้เหล่านั้น ว่าสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา
ในเน้ือหาใด เหมาะสมต่อการนำามาใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวิชาที่ตนสอนหรือไม่ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การสำารวจแหล่ง
เรียนรู้ทางชีววิทยาในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร และคณะ, 2559) ซึ่ง
ได้ทำาการสำารวจสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่การศึกษาหลัก
บริเวณเชิงดอย พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณสวน
ดอก พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “แม่
เหียะ” และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งเรียนรู้
ทางชวีวทิยาหลายแหง่ทีเ่หมาะสมตอ่การนำามาใช้
แหลง่เรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนและนักศกึษาได ้โดยท่ี
ผู้สอนในระดบัประถมศึกษาและระดบัมัธยมศกึษา
อาจขอใชส้ถานทีเ่พือ่นำานกัเรยีนเขา้มาศกึษาเรยีน
รู ้ทำากจิกรรมในแหล่งเรยีนรูต้า่งๆ สว่นการจดัการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทในการ
ผลิตครูก็สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้เช่นกัน 
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เนื้อเรื่อง
การใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ

พฒันานักศกึษาวชิาชีพครู ถือเปน็การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรภายในสถานศึกษาใหเ้กดิประโยชน ์
ซึ่งในท่ีน้ีได้ใช้กรณีตัวอย่างของการใช้ “อ่างแก้ว” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ในการพฒันานกัศกึษาวชิาชีพครชีูววทิยา

บริบทของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีมพีืน้ทีก่ารศกึษาหลกัตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ชิงดอยสเุทพ 
ในเขตตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ในความดูแล
อีกหลายพื้นที่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554) 
โดยพืน้ทีห่ลกัๆ ในเขตจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดั
ลำาพูนที่เหมาะสมต่อการนำามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
มี 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณเชิง
ดอย (1,392.5 ไร่) พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณ
สวนดอก (419.5 ไร)่ พ้ืนทีก่ารศกึษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ “แม่เหียะ” (1,293.0 ไร่) และพื้นที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” 
(4,727.0 ไร่) โดยพื้นที่การศึกษาหลักบริเวณ มี
สภาพพื้นที่ดั้งเดิมเป็นป่าไม้เชิงเขา มีลำาธารไหล
ผา่น และมอ่ีางเก็บน้ำาทีส่รา้งข้ึน 2 แหง่ ได้แก ่“อา่ง
แก้ว” และ “อ่างตาดชมพู”

แหล่งเรียนรู้ในมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

จากผลการวิจัย เรื่อง การสำารวจแหล่ง
เรียนรู้ทางชีววิทยาในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร และคณะ, 2559) ทำาให้
ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ใน 4 พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่พบวา่ พืน้ทีท่ีม่แีหลง่เรยีนรูท้างชีววทิยา
ที่ เอื้อต่อการใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
นักศึกษามี 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่การศึกษาหลัก
บริเวณเชิงดอย พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณสวน

ดอก และพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“แม่เหียะ” โดย 1) พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณ
เชิงดอย พบแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา จำานวน 
6 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา อ่างแก้ว สวนปาล์ม พื้นที่ป่า 
เชิงดอยสุเทพ และพื้นที่โดยรอบศาลาธรรม  
2) พื้นที่การศึกษาหลักบริเวณสวนดอก พบแหล่ง
เรียนรู้ทางชีววิทยา จำานวน 4 แหล่ง ได้แก่ งาน
ธนาคารเลอืด หอ้งเบอร์ 12 ตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ 
หนว่ยเคมบีำาบดัผูป้ว่ยนอก และสวนสมนุไพร และ  
3) พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “แม่เหี
ยะ” พบแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา จำานวน 5 แหล่ง 
ได้แก่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหยีะ สถาบนัวิจัยระบบทรพัยากรเกษตร ศูนยวิ์จยั
ข้าวล้านนา เรือนเพาะชำา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงาน นครพิงค์ รวมจำานวนแหล่งเรียนรู้ 
ทางชีววิทยาทั้งสิ้น 15 แหล่ง

อ่างแก้ว เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ
ทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุด
ประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับน้ำาสำาหรับใช้
ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสร้าง
ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและน่าจะแล้ว
เสร็จก่อนการเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2507 มีความจุประมาณ 300,000 
ลูกบาศก์เมตร ต้นน้ำาของอ่างแก้วได้แก่ ห้วยแก้ว 
ซึ่งไหลมาจากดอยสุเทพ และ ห้วยกู่ขาว ที่ไหล
มาจากดอยสเุทพผา่นมาทางสวนสตัว์เชยีงใหมม่า
เชื่อมกับห้วยแก้วตรงเนินลงหมู่บ้านอ่างแก้ว แล้ว
ไหลเลยีบกำาแพงสวนสตัวเ์ชยีงใหมม่าลงทีอ่า่งแกว้ 
ปัจจุบันดูแลโดย งานอาคารสถานที่ กองอาคาร
สถานทีแ่ละสาธารณูปโภค มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
สถานที่แห่งนี้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้จนถึง
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ช่วงเวลาค่ำา และสามารถทำาหนังสือติดต่อเพื่อนำา
นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้ใช้พ้ืนที่ทำากิจกรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

“อ่างแก้ว” (ดังภาพที่  1ก) ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มนุษย์สร้างข้ึน (สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร, 2561) 
บริเวณโดยรอบอ่างแก้ว (ดังภาพที่ 1ข) มีไม้

ยืนต้น เช่น สัก (teak) จามจุรี (rain tree) และมี
พืชริมตลิ่ง (marginal plant) มีสัตว์ เช่น มด (ant) 
กระรอก (squirrel) นก (bird) บริเวณผิวน้ำามีผัก
ตบชวา (water hyacinth) ในน้ำามีสัตว์น้ำาจำาพวก
ปลา (fish) หอยเชอรี่ (cherry shells) เป็นต้น 
ทำาให้พื้นที่บริเวณอ่างแก้วมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาได้

    
  ภาพท่ี 1ก สันอางเกบ็นํ้า อางแกว   ภาพท่ี 1ข บริเวณโดยรอบอางแกว 

 

วิธีดําเนินการใชแหลงเรียนรู 

กระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูชีววิทยาสามารถใชแหลงเรียนรูเหลาน้ันในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหนักศึกษารูจักการใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชน สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรูที่มีอยูได 

อยางเชนกระบวนวิชา 064412 : การสอนเน้ือหาวิชาชีววิทยา ไดใชประโยชนแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพ่ือใหนักศึกษาฝกออกแบบกิจกรรมในแหลงเรียนรูในลกัษณะกิจกรรมภาคสนาม โดยเลือกใช “อางแกว” เปนแหลง

เรียนรู 

หลังจากที่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยาที่ลงเรียนกระบวนวิชาน้ีทําการสํารวจ (ดังภาพที่ 2) และ

ออกแบบกิจกรรมเปนรายกลุมและนํากิจกรรมที่แตละกลุมออกแบบมานําเสนอแลว ผูสอนไดใหนักศึกษาแตละกลุมลอง

นํากิจกรรมที่ออกแบบมามาลองใช โดยใหกลุมที่นํากิจกรรมสมมติตนเองเปนครูและใหเพื่อน ๆ สมมติตนเองเปนนักเรียน 

(ดังภาพที่ 3) แลวลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแหลงเรียนรูจริง (ดังภาพที่ 4ก 4ข และ 4ค)  ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่บริเวณอาง

แกว นักศึกษาไดเลือกเน้ือหาที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสรางพืช สําหรับนํามา

ออกแบบกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่เกีย่วของกับการสาํรวจความสัมพันธของสิง่มชีีวิตในระบบนิเวศ หวงโซอาหาร และการ

สังเกตลักษณะของใบพืช เมื่อนักศึกษาไดนํากิจกรรมมาลองใชกับเพื่อน ๆ โดยใชพื้นที่จริงในบริเวณอางแกวแลวพบวา 

ผูเรียนมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากการเตรียมความพรอมและ

พฤติกรรมของนักศึกษาที่ออกมานํากจิกรรม ตางมีความพรอมทั้งการเตรียมสื่ออปุกรณ ความพรอมในการนํากิจกรรมตาง 

ๆ และพฤติกรรมของนักศึกษาที่สมมติตนเปนนักเรียนตางใหความรวมมือกับกลุมที่ออกมานํากิจกรรม ทํากิจกรรมดวย

ความสนุกสนาน ต่ืนเตนมากกวาการเรียนอยูแตภายในช้ันเรียน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูประการหน่ึงวา “เปนแหลงขอมูลที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความสุข เกดิความสนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียน ไมเกิดความเบื่อหนาย” 

 

ภ�พที่ 1ก สันอ่างเก็บน้ำา อ่างแก้ว ภ�พที่ 1ข บริเวณโดยรอบอ่างแก้ว

วิธีดำ�เนินก�รใช้แหล่งเรียนรู้

กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เหล่านั้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา
รู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ได้ 
อย่างเช่นกระบวนวิชา 064412: การสอนเนื้อหา
วิชาชีววิทยา ได้ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหมเ่พ่ือให้นักศกึษาฝกึออกแบบ
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ในลักษณะกิจกรรมภาค
สนาม โดยเลือกใช้ “อ่างแก้ว” เป็นแหล่งเรียนรู้

หลังจากที่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา
ชีววิทยาที่ลงเรียนกระบวนวิชานี้ทำาการสำารวจ 
(ดังภาพที่ 2) และออกแบบกิจกรรมเป็นราย
กลุ่มและนำากิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มออกแบบมานำา

เสนอแล้ว ผู้สอนได้ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มลอง
นำากิจกรรมที่ออกแบบมามาลองใช้ โดยให้กลุ่ม
ที่นำากิจกรรมสมมติตนเองเป็นครูและให้เพื่อนๆ 
สมมตตินเองเปน็นกัเรยีน (ดงัภาพที ่3) แลว้ลงมอื
ปฏิบัติกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้จริง (ดังภาพที่ 4ก 
4ข และ 4ค) ซึ่งจากการสำารวจพ้ืนท่ีบริเวณอ่าง
แก้ว นักศึกษาได้เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นเิวศ ความหลากหลายทางชวีภาพ และโครงสรา้ง
พชื สำาหรับนำามาออกแบบกจิกรรม โดยมกีจิกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสำารวจความสัมพันธ์ของสิ่งมี
ชีวิตในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และการสังเกต
ลักษณะของใบพืช เมื่อนักศึกษาได้นำากิจกรรม
มาลองใช้กับเพื่อนๆ โดยใช้พื้นที่จริงในบริเวณ
อ่างแก้วแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
และให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี  
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โดยสังเกตได้จากการเตรียมความพร้อมและ
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ออกมานำากิจกรรม ต่าง
มีความพร้อมทั้งการเตรียมสื่ออุปกรณ์ ความ
พร้อมในการนำากิจกรรมต่างๆ และพฤติกรรม
ของนักศึกษาที่สมมติตนเป็นนักเรียนต่างให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่มที่ออกมานำากิจกรรม ทำากิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้นมากกว่าการเรียน

อยู่แต่ภายในชั้นเรียน สอดคล้องกับ กระทรวง
ศกึษาธกิาร (2551) ทีไ่ดก้ลา่วถงึความสำาคญัของ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประการหนึ่งว่า 
“เปน็แหลง่ขอ้มลูทีท่ำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
มีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจ
ที่จะเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย” 

ภาพท่ี 2 นักศึกษาลงสํารวจพื้นที่แหลงเรียนรูบรเิวณอางแกว 

 

 
ภาพท่ี 3 กลุมนักศึกษาสมมติตนเองเปนครูและนักเรียนเพื่อลองใชกจิกรรม 

 

   
  4ก        4ข          4ค 

ภาพท่ี 4 (ก ข และ ค) การปฏิบัติกิจกรรมชีววิทยาในแหลงเรียนรูบริเวณอางแกว 

 

 
ภาพท่ี 2 นักศึกษาลงสํารวจพื้นที่แหลงเรียนรูบรเิวณอางแกว 

 

 
ภาพท่ี 3 กลุมนักศึกษาสมมติตนเองเปนครูและนักเรียนเพื่อลองใชกจิกรรม 

 

   
  4ก        4ข          4ค 

ภาพท่ี 4 (ก ข และ ค) การปฏิบัติกิจกรรมชีววิทยาในแหลงเรียนรูบริเวณอางแกว 

 

ภ�พที่ 2 นักศึกษาลงสำารวจพื้นที่แหล่งเรียนรู้
บริเวณอ่างแก้ว

ภ�พที่ 3 กลุ่มนักศึกษาสมมติตนเองเป็นครู 
และนักเรียนเพื่อลองใช้กิจกรรม

 
ภาพท่ี 2 นักศึกษาลงสํารวจพื้นที่แหลงเรียนรูบรเิวณอางแกว 

 

 
ภาพท่ี 3 กลุมนักศึกษาสมมติตนเองเปนครูและนักเรียนเพื่อลองใชกจิกรรม 

 

   
  4ก        4ข          4ค 

ภาพท่ี 4 (ก ข และ ค) การปฏิบัติกิจกรรมชีววิทยาในแหลงเรียนรูบริเวณอางแกว 

 

 4ก 4ข 4ค
ภ�พที่ 4 (ก ข และ ค) การปฏิบัติกิจกรรมชีววิทยาในแหล่งเรียนรู้บริเวณอ่างแก้ว
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ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจ�กก�รใชแ้หลง่เรยีนรู้

จากการให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบ
กิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาฝึกทำา
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ทำาให้
นักศึกษาสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียน
รู้ชีววิทยาสำาหรับนักเรียนได้ รู้จักการวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่เพื่อนำา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการทำางาน
เป็นกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี ทักษะ
การสื่อสารโดยการอธิบายขั้นตอนการดำาเนิน
กิจกรรม การเขียนบันทึกผลและการพูดนำาเสนอ 
(ดังภาพที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ว่า

“ผูส้อนตอ้งศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาให้
เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึง
พจิารณาออกแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยเลือกใช้วธีิ
สอนและเทคนิคการสอน สือ่/แหลง่เรยีนรู ้การวดั
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด”

นอกจากนี้  การใ ช้แหล่ ง เ รี ยนรู้ ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อฝึกประสบการณ์การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ยัง
สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงผู้เรียนจำาเป็นต้องมี
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็น
ตัวกำาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ทำางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและ
การร่วมมือ และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อ
การดำารงชีวิตและทำางานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความสำาเร็จ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ผลิต (productivity) และความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้ (accountability) และภาวะผู้นำาและ
ความรบัผดิชอบ (responsibility) (วิจารณ ์พาณชิ, 
2555 ; สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์และคณะ, 2556) 
และจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำาเป็น
ต่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะ
สำาคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีกระแสของการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ใหเ้ปน็ผู้คดิเปน็ ทำาเปน็
ตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งและสามารถแกป้ญัหาไดโ้ดย
วิธีการที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์อยู่ร่วมกับผู้
อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 
2558) เนื่องจากนักศึกษาจำาเป็นต้องมีความคิด
ริเริ่ม มีวิจารณญาณในการออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรม มีการแก้ปัญหาระหว่างการออกแบบ
และดำาเนนิกจิกรรม มกีารสือ่สารกบันกัเรยีน การ
ปรบัการเรยีนการสอนใหย้ดืหยุน่ตามสถานการณ ์
สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีได้ มี
ความรับผิดชอบ และมีภาวการณ์เป็นผู้นำาและ
ผู้ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ มารศรี แนวจำาปา และ
คณะ (2561) ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง แนวทางการ

 ประโยชนท่ีไดรับจากการใชแหลงเรียนรู 

จากการใหนักศึกษาไดฝกออกแบบกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูทางชีววิทยาฝกทํากิจกรรมในแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษา ทําใหนักศึกษาสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูชีววิทยาสําหรับนักเรียนได รูจักการวิเคราะหและ

การประยุกตใชแหลงเรียนรูที่มีอยูเพื่อนํามาใชในการจัดการเรยีนรู ฝกทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการเปนผูนําและผู

ตามที่ดี ทักษะการสื่อสารโดยการอธิบายข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม การเขียนบันทึกผลและการพูดนําเสนอ (ดังภาพที่ 

5) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามที่ ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วา 
 

“ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบ

การจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 

เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนด” 
 

 
ภาพท่ี 5 การนําเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมของนักศึกษาทีส่มมติตนเปนนักเรียน 

 

 นอกจากน้ี การใชแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยเพื่อฝกประสบการณการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก

นักศึกษา ยังสอดคลองกับการพฒันานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูเรียนจําเปนตองมีทักษะดานการ

เรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน 

ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ และ

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ เพื่อการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ ไดแก ความยืดหยุนและการ

ปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต 

(productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได (accountability) และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (responsibility) 

(วิจารณ พาณิช, 2555 ; สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และคณะ, 2556) และจุดเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะสําคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใหเปน

ผูคิดเปน ทําเปนตัดสินใจอยางถูกตองและสามารถแกปญหาไดโดยวิธีการที่เหมาะสมในทุกสถานการณอยูรวมกับผูอื่นใน

ภ�พที่ 5 การนำาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ของนักศึกษาที่สมมติตนเป็นนักเรียน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีผลการวจิยัสว่น
หนึ่งพบว่า แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านการแก้ปัญหา ต้องพัฒนา 6 ด้าน ซึ่ง 
2 ใน 6 ด้านที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมให้
แก่นักศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ด้านวิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทักษะเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ในอนาคตในบทบาทของครูที่เป็น ‘ผู้ถ่ายทอด
ความรู้’ (lecturer) จึงต้องถูกเปลี่ยนเป็น ‘ผู้สร้าง
ประสบการณ์ในการเรยีนรู’้ (facilitator) โดยหนา้ท่ี
ของครนูัน้จะไมใ่ชก่ารแค่มาสอนหนา้หอ้งอีกต่อไป 
แต่จำาเป็นต้องใช้กระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ผ่านการลงมือทำาจริง โดยครูเป็นผู้ให้คำาแนะนำา
และแนะแนวทางแทน 

เมื่อให้นักศึกษาช่วยกันสะท้อนการเรียน
รู้จากการทำากิจกรรมในครั้งนี้ (ดังภาพที่ 6) ยัง
ทำาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน รู้จักสะท้อนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
โดยผู้เรียนได้ช่วยกันสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาใน
สถานศึกษา ดังนี้

1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัด
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแต่ละคร้ัง
ย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้แตกต่าง
กันไป เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีอาจเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน สภาพแหล่งเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจาก
วันที่ได้สำารวจ เป็นต้น ครูผู้สอนจึงต้องรู้จักการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้

2. การควบคุมชั้นเรียน การจัดกิจกรรม
ในแหลง่เรยีนรูใ้นสถานศึกษาเปน็การจดัการเรยีน
รู้นอกห้องเรียน ซึ่งอาจมีบริเวณที่เป็นอันตราย 
เช่น สระน้ำา ถนน เป็นต้น ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้อง

กำากับดูแลและควบคุมช้ันเรียนให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยตลอด

3. การเร้าความสนใจผู้เรียน การจัด
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นการใช้
แหลง่เรียนรูน้อกหอ้งเรยีนซึง่อาจเปน็พืน้ทีเ่ปดิ จงึ
อาจมสีิง่อืน่ทีด่งึความสนใจผูเ้รยีนไปไดง้า่ย เชน่ รถ
ที่วิ่งอยู่นอกรั้วสถานศึกษา นักเรียนชั้นอื่นๆ หรือ
แม้กระทั่งสัตว์ต่างๆ ในบริเวณนั้นที่ไม่เกี่ยวกับ 
กิจกรรมที่ครูผู้สอนกำาลังจัดอยู่ ครูผู้สอนจึงต้อง
เร้าความสนใจผู้เรียน หรือออกแบบกิจกรรมที่
น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมอยู่ตลอด

4. การประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งสถานที่ต่างๆ ในสถานศึกษาหรือใน
ชมุชนบรเิวณโดยรอบสถานศกึษา เชน่ สวนหยอ่ม 
สวนพฤกษศาสตรใ์นโรงเรยีน หรอืแมก้ระทัง่ตน้ไม้
ที่มีพืชอิงอาศัย มีนก มีรังมด มีไลเคน เป็นต้น 
อยู่ท่ีต้นไม้ หากครูมีการสำารวจ มีการวิเคราะห์ก็
จะสามารถนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ในทางชีววิทยาได้

5. การลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวันกัเรยีนเองจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เน่ืองจากเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติ ทำาให้ได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ John Dewey (ประทุม 
อังกูรโรหิต, 2543 ; ชลาวิทย์ สมาหิโต, 2552)

6. การเตรียมกิจกรรม ซึ่งครูผู้สอนควร
ต้องมีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ แล้วนำามาวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเนื้อหา
ตามหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของสถาน
ที่ว่ามีความสะดวก ปลอดภัยต่อการจัดกิจกรรม
สำาหรับนักเรียนมากน้อยเพียงใด กิจกรรมควร
ใช้เวลามากน้อยเพียงใด ซึ่งครูจะต้องออกแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาที่มีและคอยกำากับ
เวลาในการทำากิจกรรมด้วย
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7. การอธิบายกิจกรรมให้ครบถ้วน 
ชดัเจน เป็นส่ิงสำาคญัทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏิบตัิ
กิจกรรมได้ครบถ้วนและถูกต้อง ครูควรช้ีแจงขั้น
ตอนปฏบิติักจิกรรม ระยะเวลาทีก่ำาหนดใหป้ฏิบตัิ
กิจกรรม ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาหรือสำารวจที่
ชัดเจน รวมทั้งส่ิงที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการทำา
กิจกรรมทั้งหมด เช่น เมื่อสำารวจแหล่งเรียนรู้แล้ว 
จะต้องเขยีนขอ้มลูลงในตารางในกระดาษโปสเตอร ์
จากนั้นส่งตัวแทนออกมานำาเสนอ กลุ่มละกี่นาที 
หลังนำาเสนอแล้วให้โอกาสกลุ่มอื่นๆ ซักถามอีก
กี่นาที เป็นต้น โดยครูควรจะต้องมีการให้ผู้เรียน
ทบทวนวธิกีารทำากจิกรรม ซ่ึงจะเปน็การตรวจสอบ
ความเข้าใจในการทำากิจกรรมนั้นๆ 

8. การสรุปความรู้ท้ายกิจกรรม เมื่อ
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนได้ข้อมูลหรือผล
งานมาแล้ว เมือ่นกัเรยีนนำาเสนอข้อมลูทีไ่ด้ ครคูวร
เปดิโอกาสใหนั้กเรยีนอภปิรายผลและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือนำาไปสู่การสรุปความรู้ที่
ควรจะได้รับจากการทำากิจกรรมนั้นๆ 

9. ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำาคัญที่ครูควร
คำานึงถึงหลังจากที่ได้มีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศกึษาแลว้ เชน่ กจิกรรมสำารวจแหล่งน้ำา หาก
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมต้น ไม่ควรใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นแหล่งน้ำาลึก หรือแม้กระทั่งเด็กโตก็
ควรจะเลือกแหล่งน้ำาที่มีตลิ่งไม่ชันจนเกินไป เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถลงไปสำารวจแหล่งน้ำาได้ และ
ต้องกำาชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ
และการสำารวจให้ชัดเจนทุกครั้ง เป็นต้น

10. ความรู้ การเตรียมตัวของครูผู้สอน 
ซ่ึงครผููส้อนควรสำารวจแหล่งเรยีนรูไ้วล้ว่งหน้า เพ่ือ
ที่ว่าครูจะได้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ที่จะให้นักเรียน
ลงมอืปฏบัิติกจิกรรมนัน้มอีะไรบา้ง จะได้สามารถ
ออกแบบกิจกรรมได้ และหากมีส่ิงใดที่ครูไม่รู้จัก
หรอืไมท่ราบมากอ่น ครจูะไดศ้กึษาค้นควา้ความรู้ 

ไว้สำาหรับอธิบาย หรือเป็นจุดสังเกตให้นักเรียนได้
สงสัยใคร่รู้และนำาไปสู่การสืบค้นต่อไป

11. ช่วงเวลา เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ อีกปัจจัยหนึ่ง โดยครูต้อง
พิจารณาถึงฤดูในช่วงท่ีจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม หากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่กลาง
แจ้งกไ็มค่วรนำานกัเรยีนลงไปทำากจิกรรมเนือ่งจาก
มีโอกาสที่จะเปียกฝน ไม่สามารถลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ หรือบางกิจกรรมที่จำาเป็นต้องอาศัย
แสงจากดวงอาทติย ์เชน่ การศกึษาความขุน่ใสของ
แหล่งน้ำา หากเป็นช่วงฤดูฝนที่ฟ้ามืดก็จะศึกษาได้
คอ่นขา้งลำาบาก นอกจากนี ้ชว่งเวลาของแตล่ะวนั
กเ็ปน็ปจัจยัสำาคญั หากศึกษาในแหลง่เรียนรูก้ลาง
แจ้งในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวัน สภาพอากาศก็
จะร้อนจัด เป็นต้น

 
ภาพท่ี 6 บรรยากาศการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูหลงัการจัดกิจกรรมชีววิทยาในแหลงเรียนรู 

 

 นอกจากน้ี เมื่อใหนักศึกษาแตละกลุมวิเคราะหผลการใชกิจกรรมของตนเอง นักศึกษาแตละกลุมสามารถ

วิเคราะหกิจกรรมของตนเองได ซึ่งพบวานักศึกษาสามารถวิเคราะหการออกแบบและจัดกิจกรรมชีววิทยาในแหลงเรียนรู

ได และมีการเรียนรูที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณจําลอง สอดคลองกับแนวคิด learning by doing ของ 

John Dewey (ประทุม อังกูรโรหิต, 2543 ; ชลาวิทย สมาหิโต, 2552) การเรียนรูจากแหลงชุมชนโดยการใหไดปฏิบัติ

จริง (ชาตรี เกิดธรรม, ม.ป.ป.) การจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) (หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, ม.ป.ป.) และรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry learning) (สุรางค โควตระกูล, 

2545) ซึ่งนักศึกษาจะเกิดการสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการปฏิบัติแทนการฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน โดย

กลุมตนเองสมมติเปนครูผูสอนและใหเพื่อน ๆ กลุมอื่นสมมติเปนนักเรียน อยางเชน นักศึกษากลุมสุดทายมีการจัด

กิจกรรมสํารวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยใชพื้นที่บริเวณอางแกวเปนแหลงเรียนรู ในระหวางน้ันฝนต้ังเคาและคาดวาฝน

นาจะตกแนนอน นักศึกษากลุมที่เปนเจาของกิจกรรมจําเปนตองแกปญหาเฉพาะหนาโดยการลดระยะเวลาในการทํา

กิจกรรมข้ันสํารวจลง เพื่อใหมีเวลาพอใหเพื่อนๆ ที่เปนนักเรียนไดนําเสนอผลงานและสรุปองคความรูที่ได เปนตน 

สอดคลองกับ กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ (2558) ที่ไดเสนอวาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญคือการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหา จากการไดลองลงมือปฏิบัติในการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินในการสอนชีววิทยา นักศึกษา

จึงสรุปสิ่งที่ไดเรยีนรูวาการใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษามาใชในการจดัการเรียนรูชีววิทยาเปนสิ่งที่เปนประโยชนทั้งตอตัว

ครู ตอตัวนักเรียน และตอสถานศึกษาดวย สรุปไดดังน้ี 

1. ประโยชนตอตัวครูผูสอน จะไดพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีแหลงเรยีนรูในสถานศึกษาของตนที่เหมาะสม

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน 

ภ�พที่ 6 บรรยากาศการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมชีววิทยา 

ในแหล่งเรียนรู้
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นอกจากนี้ เมื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมของตนเอง นักศึกษา
แต่ละกลุ่มสามารถวเิคราะหก์จิกรรมของตนเองได้  
ซ่ึงพบว่านักศึกษาสามารถวิเคราะห์การออกแบบ
และจัดกิจกรรมชีววิทยาในแหล่ง เ รียนรู้ ไ ด้  
และมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จำาลอง สอดคลอ้งกบัแนวคิด learning  
by doing ของ John Dewey (ประทุม อังกูร
โรหิต, 2543 ; ชลาวิทย์ สมาหิโต, 2552) การ
เรียนรู้จากแหล่งชุมชนโดยการให้ได้ปฏิบัติจริง 
(ชาตรี เกิดธรรม, ม.ป.ป.) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) (หน่วยศึกษานิเทศก์ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป.) และ
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry 
learning) (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2545) ซึง่นักศกึษา
จะเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการ
ปฏิบัติแทนการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
โดยกลุม่ตนเองสมมตเิปน็ครผููส้อนและใหเ้พือ่นๆ 
กลุ่มอื่นสมมติเป็นนักเรียน อย่างเช่น นักศึกษา
กลุ่มสุดท้ายมีการจัดกิจกรรมสำารวจสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ โดยใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างแก้วเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ในระหว่างนั้นฝนต้ังเค้าและคาดว่าฝนน่า
จะตกแนน่อน นกัศกึษากลุม่ทีเ่ปน็เจา้ของกจิกรรม
จำาเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการลดระยะ
เวลาในการทำากจิกรรมขัน้สำารวจลง เพือ่ใหม้เีวลา
พอให้เพื่อนๆ ที่เป็นนักเรียนได้นำาเสนอผลงาน
และสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ เป็นต้น สอดคล้องกับ 
กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ (2558) ที่ได้เสนอว่า
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำาคัญคือการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการได้ลอง
ลงมอืปฏบิตัใินการใช้แหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ในการ
สอนชวีวทิยา นักศกึษาจงึสรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูว้า่การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวครู 
ตอ่ตวันกัเรยีน และต่อสถานศกึษาด้วย สรปุได้ดังน้ี

1. ประโยชน์ต่อตัวครูผู้สอน จะได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองและมีแหล่งเรียนรู้ในสถาน
ศึกษาของตนที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน

2. ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ช่วยให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก มีกิจกรรมที่เร้าความสนใจ และฝึก
ความมีระเบียบวินัย

3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ช่วยให้มี
โอกาสยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง และสถานศึกษามีความพร้อม
ของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาด้วย

บทสรุป
จะเห็นได้ว่า แหล่งเรียนรู้ภายในสถาน

ศึกษามีประโยชน์ในการนำามาใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ดังเช่นกรณีตัวอย่าง
การใช้ “อ่างแก้ว” แหล่งเรียนรู้แห่งหน่ึงใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำามาใช้พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อให้สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนได้เป็น
อย่างดี โดยนักศึกษาจะได้รู้จักพื้นที่ของตนเอง 
ฝึกการสำารวจและวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในท้อง
ถิ่นของตนเองเพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ สามารถ
จัดกิจกรรมในสถานการณ์จำาลองโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นได้ และสะท้อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การใช้
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนจึง
สามารถชว่ยพฒันาผูเ้รยีนไดห้ลากหลายดา้น และ
ยังสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างดียิ่ง
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