วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

155

มุมมองต่ อแนวทางการจัดค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวติ *
วสุ ทัพพะรังสี ** สุ วธิ ิดา จรุงเกียรติกลุ ***
(วันที่รับบทความ: 17 พฤศจิกายน 2563; วันแก้ ไขบทความ: 15 เมษายน 2564; วันตอบรั บบทความ: 3 พฤษภาคม 2564)

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษามุมมองต่อแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดค่าย จานวน 5 คน
ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้ าง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา และผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีมุมมอง ดังนี้ 1) เป้าหมายหลักของ
การจัดค่ายเพื่อรวมกลุ่ มคนที่ มีความสนใจในเรื่ องเดี ยวกันเพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้ าง
เครื อ ข่ า ย 2) ความส าเร็ จ ในการจัด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ เ ริ่ ม ต้น จากการตั้ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องค่ า ย 3) ค่ า ย
วิทยาศาสตร์มุ่งส่ งเสริ มเจตคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้นาความรู ้วิทยาศาสตร์ ไป
ประยุก ต์แ ละเรี ย นรู ้ ต่ อ 4) ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ช่ ว ยเสริ ม ความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ก่ ทุ ก คนในสั ง คมได้ด้ว ย
หลักสู ตรสาหรับผูเ้ รี ยนทุกช่วงวัย 5) เครื อข่ายคนจัดค่ายเป็ นประเด็นสาคัญต่อการพัฒนาค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต แนวทางการจัด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ในมุ ม มองของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ พัฒนากิจกรรมให้รองรับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าค่ายวิทยาศาสตร์ หลากหลายวัยและปรับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้เรี ยนรู ้ได้ทุกช่วงเวลาตามสะดวก รวมทั้งสร้างภาคีเครื อข่ายค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อร่ วมกันพัฒนาการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่รูปแบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตต่อไป
คาสาคัญ: มุมมองต่อแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์, การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
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Abstract
This research aimed to investigate the view on guidelines for the science camp towards lifelong
learning by qualitative data collection. The samples were 5 camp experts who were selected by purposive
sampling. Data was collected using semi-structured interview. The information and data were analyzed using
content analysis. The research finding was as follows: 1) The major aims of camp are gathering the people who
are interested to the same topics and exchanging the experiences and having the collaboration. 2) The success
of science camps began with the goals of camps. 3) The aims of science camp were raised positive attitude
towards science and create inspire to bring science knowledge application and how to learn. 4) The science
camp curricula should be encouraged science for all ages of learner. 5) The workers are crucial to develop the
science camp towards lifelong learning. The camp expert’s view on guidelines for the science camp towards
lifelong learning were the development of science camp activities for camper of all ages and the change of
learning style to adaptable and flexible for campers. Moreover, the network science camp should create to
support the development of lifelong learning in science camp.
Keyword: The view on science camp, Lifelong Learning
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บทนา
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตกลายเป็ นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในแง่มุมทางเลือกใหม่เพื่อตอบโจทย์ของ
การเรี ยนรู ้ในยุคปัจจุบนั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในประเทศ
ไทยระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาที่ 4 ซึ่ งเล็งเห็นความสาคัญเรื่ องขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีกลยุทธ์ดาเนินงาน อาทิ ส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบและการ
เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย เร่ งพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู ้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต อย่า งมี คุ ณภาพ มี ความหลากหลาย และสามารถ
ให้บริ การได้อ ย่างทัว่ ถึ ง เป็ นต้น ในมุ มมองการศึ กษาต่ างประเทศ Weert and Kendal (2004) กล่ าวถึ ง
กรอบของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตว่า เป็ นขอบเขตที่ถูกล้อมรอบไปด้วยการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัฏจักร
ของชี วิตตั้งแต่ ว ยั เด็กจนกระทัง่ วัยเกษี ยณอายุ ตั้งแต่ การเรี ยนรู ้ ในระบบ (โรงเรี ยน สถาบันฝึ กอบรม
มหาวิทยาลัย) การเรี ยนรู ้นอกระบบ (การฝึ กงาน) และการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย (ทักษะที่เรี ยนรู ้จากสมาชิก
ครอบครัวหรื อคนในสังคม) ซึ่ งกรอบของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของแต่ละคนนั้นช่วยเปิ ดโอกาสเรี ยนรู ้ตาม
ความต้อ งการ สอดคล้อ งกับ รายงานขององค์ก ารเพื่ อ ความร่วมมื อ และการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) กล่ า วว่ า “เทคโนโลยี มี บ ทบาท
เผยแพร่ ขอ้ มูลและความรู ้ใหม่ๆ ไปสู่ ผเู ้ รี ยนได้รวดเร็ วขึ้นกว่าสมัยก่อน” ทาให้ความต้องการเรี ยนรู ้แบบใน
ระบบและการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยต่างเป็ นไปเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
สถานการณ์ ปัจจุ บนั พบว่า เป็ นยุคที่ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพสังคมและ
สิ่ ง แวดล้อ ม วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต โครงสร้ า งของประชากร ความเจริ ญก้า วหน้า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วของข้อมูลสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวถึงจึง
เป็ นบริ บทสาคัญอันมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการศึกษา ซึ่ งระบบจัดการศึกษารู ปแบบเดี ยวไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เท่าทันการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาได้ ด้วยเหตุน้ ี กระทรวงศึกษาธิจึงเล็งเห็นความสาคัญของการยกระดับทักษะของประชากรไทย
ให้เท่าทันความเปลี่ ยนแปลงโลก รวมทั้งมุ่งความสาคัญสนับสนุ นองค์ความรู ้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ น
พื้นฐานต่อการประยุกต์และขยายสู่ ความรู ้ศาสตร์ อื่นๆ ในชี วิตประจาวัน จึงผลักดันให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึ กษาและรู ปแบบนอกระบบการศึ กษา เพื่อเพิ่มโอกาสและ
สถานที่หาความรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่ประชากรทุกคนที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ดังจะเห็นได้จาก การริ เริ่ มจัดตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาเพื่อจุดประสงค์ให้เป็ นองค์กรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ดว้ ย
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นวัตกรรมที่หลากหลาย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา, 2562) เช่นเดียวกับการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติหรื อ อพวช. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ ม
สังคมไทยให้สนใจและเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์ ที่มี ต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชน
มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมถึ ง การก่ อ ตั้ง อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทยที่
ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
ศูนย์รวมของกิ จกรรมวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครบวงจรตลอดจนเป็ นแหล่ง
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (Chayakiwong, 2008)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการอธิ บายความหมายของค่ายวิทยาศาสตร์ โดยสรุ ปหมายถึ ง การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยน ที่มีเป้าหมาย
หลัก ในการเพิ่ ม ความรู ้ ความเข้า ใจ ความสนใจ ความรู ้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นหรื อ ท ากิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ สามารถเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ กบั การใช้ชีวิตประจาวัน และเพิ่มเจตคติเชิ ง
บวกต่อวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผผู ้ า่ นการร่ วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป้าหมายรองในการเพิ่มโอกาส
ให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมได้อยูใ่ นการจัดบรรยากาศและอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการลงมือปฏิบตั ิการทดลอง
วิทยาศาสตร์ สถานการณ์ที่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ท้ งั ของตนเองและของผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน
ชั้นเรี ยนของโรงเรี ยน นอกจากความรู ้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้ว กิ จกรรมในค่าย
วิทยาศาสตร์ ยงั มุ่งเสริ มทักษะการด้านพฤติกรรม อาทิเช่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ การทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็ นต้น จากรู ปแบบกิ จกรรมที่แตกต่างจากการเรี ยนในชั้น
เรี ยนในเรื่ องความยืดหยุ่นด้านเวลา สถานที่ หลักสู ตร การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน รวมถึ งกิ จกรรม
นันทนาการที่สอดแทรกร่ วมกับกิ จกรรมวิชาการเพื่อสร้ างความผ่อนคลายให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย (Fields,
2009, Lampang Science Centre for Education, 2013 และ Ahrenkiel, 2014)
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ หนึ่ งที่ใช้ทกั ษะร่ วมกัน
หลายประการ อาทิ การสอนวิทยาศาสตร์ การสื่ อสารวิทยาศาสตร์ การสร้างสื่ อวิทยาศาสตร์ การสันทนา
การ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ การออกแบบกิ จกรรม เป็ นต้น และพบว่ามีการจัดหลักสู ตรเรี ยนรู ้ เป็ น
รายวิชา เช่น วิชาการจัดการค่ายวิทยาศาสตร์ ของคณะครุ ศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์ เป็ นต้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มปป.) การศึกษาหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นวงจากัดโดยเฉพาะในบริ บทของประเทศไทย และพบข้อมูลความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนในการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์มีจานวนมากขึ้นจากปริ มาณผูส้ มัครเข้าร่ วมค่าย
วิทยาศาสตร์ ต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ Camphub ประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มผูเ้ รี ยนในอนาคตมีแนวโน้ม
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เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเยาวชนไปสู่ ผเู ้ รี ยนทุกช่วงวัย การรวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จาก
มุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ด้านค่ายและค่ายวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่
สาคัญ เนื่ องจากมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญจะนาเสนอข้อมูลครอบคลุมทั้งประเด็นการดาเนิ นงาน แนวทาง
จัดการเรี ยนรู ้ ปั จจัยความสาเร็ จ ตลอดจนข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ทางานค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่ ง
ข้อมูลเกี่ยวกับค่ายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะบริ บทในประเทศไทย พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ อยูเ่ ป็ นจานวนน้อย และข้อมูลที่มียงั ไม่ครอบคลุมรู ปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษามุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านค่ายและค่ายวิทยาศาสตร์ ต่อแนวทางการ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาแนวทางบริ หารจัดการในการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตจากมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านค่ายวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษามุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านบริ หารจัดการและจัดค่ายต่างๆ ต่อค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรม
และค่ายเยาวชน
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรม
และค่ายเยาวชน ที่ดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หาร มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัด
ค่ายไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และมีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปในสาขาศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีคุณสมบัติดงั ตารางที่ 1
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ตาราง 1 แสดงคุณลักษณะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชื่ อ (อายุ, ประสบการณ์
สั งกัด
ประเภทค่ าย
กลุ่มเป้ าหมายในค่ าย
ในการจัดค่ าย)
E1 (50, 20 ปี )
ภาครัฐ
ค่ายวิทยาศาสตร์
เยาวชน
E2 (55, 12 ปี )
ภาคเอกชน
ค่ายเทคโนโลยี
เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป
E3 (72, 50 ปี )
ภาคเอกชน
ค่ายฤดูร้อน
เยาวชน
E4 (42, 10 ปี )
ภาครัฐ
ค่ายวิทยาศาสตร์
เยาวชน
E5 (58, 30 ปี )
ภาครัฐ ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์มุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านค่ายที่ มีต่อ ค่าย
วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต เป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ที่
ผู ว้ ิ จัย พัฒ นาขึ้ น จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห นัง สื อ เอกสารและงานวิ จัย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ค่ า ย
วิทยาศาสตร์ และค่ายต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ในประเด็น
ดังนี้ 1) พัฒนาการของค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในประเทศไทย 2) รู ปแบบ
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั และ 3) ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนารู ปแบบค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต อาทิ นโยบายการศึ กษาไทย เทรนด์รูปแบบการเรี ยนรู ้ ในอนาคต ความสัมพันธ์
ระหว่า งความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ กับคนทุ ก วัย เป็ นต้น เพื่ อ ส ารวจมุ ม มอง แนวคิ ด และประสบการณ์ ข อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อประเด็นดังกล่าว จากนั้นผูว้ ิจยั สร้างแบบสัมภาษณ์ข้ ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด ความเหมาะสมของข้อคาถามและคาตอบ นาแบบสัมภาษณ์ฉบับที่
ผ่านการแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั การศึกษา ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และด้านการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา โดยการประเมินความคิดเห็นเกี่ ยวกับความ
สอดคล้องของมุมมองด้านค่าย ความถูกต้องของข้อคาถามและคาตอบ และความเหมาะสมของข้อคาถาม
และคาตอบ นามาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และนาไปทดลองใช้ พบว่า ข้อคาถามทั้งหมด
จานวน 8 ข้อ มี ค่ามากกว่า 0.6 จึ งนาข้อคาถามดังกล่าวไปเรี ยบเรี ยงใหม่ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนดาเนินการเก็บข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลโดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ E1 – E2 สัมภาษณ์ทาง
ออนไลน์ (Online network Interview) และผูเ้ ชี่ยวชาญ E3 – E5 สัมภาษณ์โดยตรง (Face-to-face Interview)
โดยก าหนดเวลาคนละประมาณ 1 ชั่ว โมง ในเดื อ นสิ ง หาคม – กัน ยายน พ.ศ. 2563 ก่ อ นด าเนิ น การ
สัมภาษณ์น้ นั ผูว้ ิจยั จะชี้แจงให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับ
เป็ นแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยที่คาตอบจากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็ น
ความลับ ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญจะตอบคาถามร่ วมกับสอดแทรกเรื่ องราวประสบการณ์การทางานด้านการจัดค่าย
และเพิ่มเติมข้อมูลที่ผเู ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ สู่กลุ่มคนที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการจัดค่ายวิ ทยาศาสตร์ และข้อ เสนอแนะที่ ฝ ากให้คนรุ่ นหลัง สานต่ อการจัด ค่ ายวิ ทยาศาสตร์ ใ น
ประเทศไทยให้กา้ วหน้าต่อไป ขณะสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั มีการบันทึกเสี ยงสัมภาษณ์ต้ งั แต่ตน้ จนจบการสนทนา
และจดบันทึกประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ โดยละเอียดลงในสมุดบันทึกรวมทั้งทวนสอบข้อมูลกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
อีกครั้งสาหรับข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ยังเข้าใจไม่ชดั เจน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จัย ทาการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ที่ ไ ด้จากการสัมภาษณ์ ซ่ ึ งเป็ นประเด็น ในการสัมภาษณ์ ดัง นี้ 1)
ประสบการณ์การจัดค่าย/ค่ายวิทยาศาสตร์ 2) ปั จจัยความสาเร็ จในการจัดค่าย/ค่ายวิทยาศาสตร์ 3) แนวคิด
และรู ปแบบการจัดค่าย/ค่ายวิทยาศาสตร์ 4) พัฒนาการและการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการจัดค่าย/ค่าย
วิทยาศาสตร์ 5) ทิศทางของพัฒนาการค่าย/ค่ายวิทยาศาสตร์ ในบริ บทของประเทศไทย 6) นโยบายในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ และการศึกษา กับค่ายวิทยาศาสตร์ 7) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ต่อผูจ้ ดั ค่ายวิทยาศาสตร์ 8) คาดการณ์แนวโน้มและอนาคต
ในการพัฒนาค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ขั้นตอนวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) มี กระบวนการดังนี้ การถอดเทปเสี ยงสัม ภาษณ์
ประกอบกับข้อ มู ล ที่ จ ดบัน ทึ ก การให้ร หัส ข้อ มู ล (Coding) โดยจัด ระเบี ย บเนื้ อ หาข้อ มู ล ทั้ง หมดเพื่ อ
ลดทอนให้เหลือเฉพาะประเด็นที่ตอ้ งการวิเคราะห์ จากนั้นนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ (Categorizing) ให้มี
ความสัมพันธ์ตามประเด็นที่วิเคราะห์ จนทาไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่อธิ บายจากหลักฐานตามเนื้ อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์
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สรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ างกับผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งมุมมองของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านค่ายที่มีต่อแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอ
ผลการวิจยั ในประเด็น ต่อไปนี้
1. มุมมองจากประสบการณ์ ต่อการจัดค่ ายและค่ ายวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนบอกเล่าเส้นทางการทางานที่เกี่ยวกับค่ายและค่ายวิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่เริ่ มต้น
จนถึงปั จจุบนั ได้อย่างน่ าสนใจ โดยมีมุมมองต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่ องค่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจาก
อดีตจนปั จจุบนั เป็นที่นิยมและรู ้จกั แพร่ หลายมากขึ้น จากจุดเริ่ มต้นของค่ายลูกเสื อที่มุ่งเน้นฝึ กทักษะและ
สร้ างเสริ มประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตนอกเหนื อจากความรู ้ ที่เรี ยนในห้องเรี ยน จนถึ งค่าย
วิทยาศาสตร์ ค่ายผูน้ าเยาวชน ค่ายศิลปะ หรื อค่ายภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ค่ายแต่ละประเภทมีรายละเอียด
และกิจกรรมที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ค่าย แต่เป้าหมายที่เหมือนกันของการจัดและเข้าร่ วมค่ายตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั คือ การรวมกลุ่มคนที่มีความต้องการและสนใจในเรื่ องเดียวกันเพื่อฝึ กทักษะ เพิ่มความ
เชี่ ยวชาญ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ความรู ้ รวมทั้งสร้ างเครื อข่ายกลุ่ มคนที่ มีความสนใจเดี ยวกัน ดัง
ตัวอย่างมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“สมัยก่อนการจัดค่ายในประเทศไทยรู ้จกั เพียงค่ายลูกเสื อที่จดั ทั้งแบบพักแรมที่โรงเรี ยนและการ
พักแรมที่สถานที่จดั ค่ายต่างๆ ทัว่ ประเทศ นอกจากนั้นค่ายที่พอเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปอย่างค่ายพัฒนาเยาวชน
YMCA ซึ่ งจัดโดยองค์กรเอกชนก็นับว่าได้รับความนิ ยมจากทั้งเยาวชนในฐานะชาวค่ายและจากกลุ่ ม
เยาวชนที่เข้าร่ วมเป็ นผูน้ าหรื อพี่เลี้ ยงภายในค่าย ผลลัพธ์เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมค่ายพบว่าผูเ้ รี ยนมี
พฤติกรรมและสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ระหว่างก่อนและหลังเข้าค่าย โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวทราบจากการบอกเล่าของผูป้ กครองผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ หากผูจ้ ดั และผูบ้ ริ หารค่ายวางเป้าหมาย
ของกิจกรรมภายในค่ายแต่ละครั้งอย่างเป็นขั้นเป็ นตอน การดาเนิ นการของค่ายก็จะให้ผลลัพธ์ที่สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็นอ้ ยให้แก่ผเู ้ รี ยนได้” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ E3)
2. ปัจจัยสู่ ความสาเร็จในการจัดค่ ายวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวถึงหลายปั จจัยที่เป็นส่ วนประกอบให้การจัดค่ายประสบความสาเร็ จ โดยเริ่ มต้น
จากสิ่ งที่ สาคัญคื อ การวางวัตถุ ประสงค์ที่ชัดเจนก่ อนกิ จกรรมค่ายแต่ ละครั้ ง การวางวัตถุ ประสงค์จะ
นาไปสู่ ข้ นั ตอนวางแผนกิจกรรมตลอดจนการเลือกกิจกรรมเพื่อให้บรรลุแต่ละวัตถุสงค์ค่าย รวมทั้งปั จจัย
ประกอบต่างๆ อาทิ พี่เลี้ยงซึ่ งเป็นเสมือนผูส้ ร้างแรงบันดาลใจและสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ให้ผเู ้ รี ยน
เนื่ องจากพี่เลี้ยงเป็นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด รู ปแบบกิจกรรมที่ถูกออกแบบให้น่าสนใจและเน้น
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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การมีส่วนร่ วมให้ฝึกปฏิบตั ิ หรื อแม้กระทัง่ อาหารที่จดั ภายในค่ายต้องเน้นทั้งหลักโภชนาการและรสชาติ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายคนให้มุมมองตรงกันว่ารสชาติอาหารที่จดั ภายในค่ายมีความสาคัญและส่ งผลต่อความ
ประทับหรื อ ความผิดหวังในการร่ วมกิ จกรรมค่ายได้มากพอๆ กับปั จจัยอื่ นๆ ดังตัวอย่างมุ มมองของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“กิ จกรรมต่างๆ ที่ประสบความสาเร็ จล้วนเกิดจากการขับเคลื่อนของกลุ่มเด็กๆ เอง เริ่ มต้นจาก
การรวมกลุ่มเด็กที่ชอบด้านเทคโนโลยีจนกระทัง่ ขยายไปถึงกลุ่มคนทางานที่ตอ้ งการพัฒนาความรู ้เพิ่มเติม
ก็ชวนกันมาพบปะและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่กนั พอถึงจุดหนึ่ งกลุ่มก็ประเมินว่า
ปั จจัยที่ตอ้ งการสาหรับการจัดกิจกรรมให้มีอย่างต่อเนื่ องและขยายมากขึ้น ได้แก่ อุปกรณ์และสถานที่ จึง
เป็ นที่มาของการระดมทุนและสร้างสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางสาหรับรวมตัวสร้างสรรค์กิจกรรมหรื อค่าย
ต่างๆ พูดได้ว่าความสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นมาเป็ นลาดับขั้นมาจากปั จจัยสาคัญคือกลุ่มแกนนาหรื อเรี ยกได้ว่าพี่
เลี้ยงของกิจกรรมช่วยขับเคลื่อน” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ E2)
3. แนวทางจัดการเรียนรู้ สาหรับค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมีแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับกิจกรรมค่ายที่อยูภ่ ายใต้การบริ หาร
จัดการที่มีความหลากหลาย อาทิ การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry – based
learning) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ (Constructivism) หรื อการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
เล่น (Play and Learn) เป็ นต้น โดยแนวทางที่สอดคล้องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงให้เห็นว่าทุกการเรี ยนรู ้ ใน
กิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ลว้ นมุ่งส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติเชิ งบวกต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ (Hands – on) ให้ผเู ้ รี ยนหรื อชาวค่าย (Camper) เกิดทักษะต่างๆ ตามเป้าหมายของแต่
ละกิจกรรมผ่านการสร้างประสบการณ์ตรง กิจกรรมภายในค่ายวิทยาศาสตร์ ควรเป็นลักษณะจุดประกาย
และสร้ างแรงบันดาลใจแก่ ผูเ้ รี ยนให้สามารถนาองค์ความรู ้ วิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้หรื อเรี ยนรู ้ ต่อ
ภายหลังจบค่าย ดังตัวอย่างมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“ส่ วนใหญ่ค่ายที่เน้น Inquiry based learning จะคุยกันในทีมงานให้ชดั ว่าค่ายนี้ จบแล้วผูเ้ รี ยนจะ
ได้อ ะไร ท าไมเราอยากให้ผูเ้ รี ย นได้สิ่ ง นั้น ซึ่ ง ปกติ ในค่ า ยของหน่ ว ยงานจะเรี ย กว่า ค่ า ยวัฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เรี ยกค่ายวิทยาศาสตร์ เฉยๆ ไม่ได้เน้นเรื่ ององค์ความรู ้อย่างเดียวแต่เน้นกระบวนการคิด
หรื อวัฒนธรรรมการอยูแ่ บบมีจิตวิทยาศาสตร์ ที่ผา่ นมาจึงมี 2 รู ปแบบ คือ Inquiry based learning และค่าย
Medley ที่เน้น Hands – on กิจกรรมให้เด็กได้ experience จริ งๆ” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ E1)
นอกจากแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันแล้วยังพบว่า บริ บทของทรัพยากรพื้นฐานของแต่ละ
หน่วยงานยังเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ภายในค่ายอีกด้วย อาทิ หน่วยงานที่มีส่วนจัด
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แสดงพิ พิ ธ ภัณ ฑ์จ ะออกแบบกิ จ กรรมแบบสื บ เสาะหาความรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ สิ่ ง จัด แสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ หรื อหน่ วยงานที่ ต้ งั อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จะออกแบบกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ผ่านการเล่ นเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ออกไปศึกษาสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติ เป็ นต้น ดังตัวอย่างมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“เนื่ องจากสถานที่จดั ค่ายของเรามีความพร้อมในด้านธรรมชาติที่อยูร่ อบๆ จึงออกแบบกิจกรรม
เรี ยนรู ้โดยมีธรรมชาติเป็ นเสมือนห้องทดลองหรื อห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่มาร่ วมค่ายจะได้รับประสบการณ์จริ ง
และใช้เวลาทากิจกรรมอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ นอกจากได้เรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ รอบๆ ตัวแล้วยังได้ซึม
ซับและปลูกฝังให้ชาวค่ายรู ้สึกดื่มด่าและปลูกจิตสานึ กให้รักและหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ
E5)
4. มุมมองต่ อแนวทางจัดค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ในยุคที่เรี ยกได้วา่ ยุคดิจิทลั ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและตลอดเวลานั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทุกท่านต่างมีมุมมองไปในทางเดียวกันที่ว่า ค่ายวิทยาศาสตร์ จะช่วยเพิ่มโอกาสและเสริ มความรู ้ให้แก่ทุก
คนในสังคม โดยในอนาคตกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ควรจัดหลักสู ตรเรี ยนรู ้ สาหรั บผูเ้ รี ยนทุ กช่ วงวัย
เพราะไม่ว่าคนจะอายุเท่าไรก็ยงั ต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดจนกระทัง่ ตาย ดังนั้นการออกแบบค่าย
วิทยาศาสตร์ จาเป็นต้องเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
วัยของผูเ้ รี ยน รวมทั้งผูท้ ี่ทางานด้านค่ายวิทยาศาสตร์ ตอ้ งมีคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิตเช่นกันเพื่อ
แสวงหาองค์ความรู ้และกิจกรรมใหม่ๆ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมาสู่ กิจกรรมค่าย ดังตัวอย่าง
มุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“เริ่ ม ต้น ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ที่จัด มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ กลุ่ ม เยาวชนที่ ต ้อ งการบ่ ม เพาะทัก ษะด้าน
วิทยาศาสตร์ แต่ในปั จจุบนั มีหน่วยงานและองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ หรื อศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มากขึ้น ทาให้เพิ่มโอกาสเปิ ดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ไปสู่
กลุ่มเยาวชนในวงกว้างมากขึ้น และด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกทั้งด้านวิทยา
ศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจและท้าทายสาหรั บแวดวงค่ายวิทยาศาสตร์ จากเดิ มที่ มี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน นักเรี ยน หรื อคุณครู ก็ยงั มี กลุ่มที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์อื่นๆ แต่ยงั ไม่มี
กิ จกรรมหรื อค่ายเพื่อรองรับ อาทิ กลุ่มนักเรี ยนบ้านเรี ยนหรื อโฮมสคูล กลุ่มวัยทางานที่ตอ้ งการ update
ความรู ้ หรื อแม้กระทัง่ กลุ่มผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างวิทยาศาสตร์
ด้านอาหารหรื อการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพ เป็ นต้น ดังนั้น หากคนทาค่ายวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม
ผู เ้ รี ย นทุ ก ช่ ว งวัย ไปกับ การวางแผนค่ า ยก็ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสให้ ค นทุ ก ช่ ว งวัย ในสั ง คมมี ก ารเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์แบบตลอดชีวิตได้” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ E4)
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5. ข้ อเสนอแนะในการจัดค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญบางคนเสนอแนะแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า
ในยุคที่ มีเทคโนโลยีใช้อย่างสะดวกสบายนี้ ผูจ้ ัด ค่ายสามารถหาวิ ธีประยุกต์เ ทคโนโลยีต่า งๆ มาเป็ น
เครื่ องมือหรื อสื่ อ อย่างเช่น ใช้ประโยชน์เป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสู่ กลุ่มผูเ้ รี ยนเยาวชน ใช้
ในการติดต่อและสร้างเครื อข่ายผูเ้ รี ยนหรื อชาวค่ายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้อย่างต่อเนื่อง หรื อใช้
ส าหรั บ ติ ด ตามประเมิ ล ผลหลัง จบกิ จ กรรมค่ า ย เป็ นต้น นอกจากนั้น ผูเ้ ชี่ ย วชาญบางคนเล็ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของเครื อข่ายคนจัดค่ายที่จะเป็ นประเด็นสาคัญในการพัฒนาการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สู่การ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ดังตัวอย่างมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไปนี้
“ตั้งแต่อดีตมาก็ได้พยายามจัดตั้งกลุ่มที่รวมคนทางานด้านค่ายทุกๆ ด้านในประเทศไทยแต่ยงั คง
ไม่สาเร็ จ จากประสบการณ์ทางานค่ายที่สหรัฐอเมริ กาและเห็นว่ามีหน่ วยงานกลางที่ทาหน้าที่ดูแลความ
เรี ยบร้อยและคุณภาพของหน่ วยงานจัดค่ายต่างๆ อย่าง American Camping Association โดยมีใบรับรอง
เป็ นมาตรฐานให้ผูท้ ี่ สมัครเข้าร่ วมค่ายมัน่ ใจในค่ายนั้นๆ เช่ น ด้านความปลอดภัยของสถานที่ พกั ด้าน
โภชนาการอาหาร ด้านวิทยากร เป็ นต้น หากในประเทศไทยสามารถจัดกลุ่มอย่างเป็ นทางการด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบค่ายขึ้นจะเป็ นหนึ่ งช่ องทางให้คนในวงการค่ายมาพบปะแลกเปลี่ ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์อนั จะทาให้นาความรู ้ที่ได้กลับไปพัฒนาค่ายของตนเอง รวมทั้งกลุ่มของค่ายวิทยาศาสตร์ ก็
เช่นกัน” (ผูเ้ ชี่ยวชาญ E3)
อภิปรายผลการวิจัย
1. มุมมองจากประสบการณ์ ต่อการจัดค่ ายและค่ ายวิทยาศาสตร์
มุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่ องค่ายในประเทศไทยจากอดี ตจนปั จจุบนั เป็ นที่
นิ ยมและรู ้จกั แพร่ หลายมากขึ้น จากจุดเริ่ มต้นของค่ายลูกเสื อจนถึงค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายผูน้ าเยาวชน ค่าย
ศิลปะ หรื อค่ายภาษาอังกฤษในปั จจุบนั สอดคล้องกับข้อมูลจากสารานุ กรมลูกเสื อ (สานักการลูกเสื อ ยุว
กาชาด และกิจการนักเรี ยน, 2563) ที่กล่าวถึงต้นกาเนิดกิจการลูกเสื อในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้งกองเสื อป่ าที่โรงเรี ยน
มหาดเล็กหลวง (โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย) ต่อมาได้จดั ให้ลูกเสื อออกค่ายพักแรมเป็นประจาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง จึงเป็ นที่มาของค่ายพักแรมลูกเสื อในโรงเรี ยน ผูเ้ ชี่ยวชาญยังอธิบายถึงรายละเอียดของค่ายแต่ละ
ประเภทที่มีกิจกรรมแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ค่าย แต่เป้ าหมายที่เหมือนกัน คือ การรวมกลุ่มคนที่มี
ความต้องการและสนใจในเรื่ องเดียวกันเพื่อฝึกทักษะ เพิ่มความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้ง
สร้ า งเครื อข่ า ยกลุ่ ม คนที่ มี ค วามสนใจเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ The commission on protection and
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coordination of national youth (1989) และ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2011)
ที่อธิ บายว่า หนึ่งในเป้าหมายของทุกค่ายเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกัน
เป็ นหมู่คณะ การเข้าค่ายเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องโดย
ผ่านกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดารงชีวิต เป็ นหมู่คณะ รวมทั้งให้รู้จกั ช่วยตนเองและช่วยผูอ้ ื่น
ร่ วมกับเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่นๆ
จากมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อการกาเนิ ดกิจกรรมรู ปแบบค่ายและค่ายวิทยาศาสตร์ อาจเป็ น
เพราะว่าการจัดการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นสาขาวิชาใดก็ตามไม่เพียงพอและไม่สามารถเสริ ม
ทักษะบางอย่างที่ตอ้ งใช้การลงมือปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของมาลินี นิ่มเสมอ (2542) ว่าการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แต่ละค่าย มีจุดประสงค์แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้ว
การเข้าค่ายผูเ้ รี ยนจะได้รับรู ้และประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาลองที่ใกล้เคียง
ความเป็ นจริ ง
2. ปัจจัยสู่ ความสาเร็จในการจัดค่ ายวิทยาศาสตร์
ปั จจัยหลายอย่างที่เป็ นส่ วนประกอบให้การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ ชี่ยวชาญมี
มุ มมองตรงกันว่าต้อ งเริ่ มต้นจากวัตถุ ประสงค์ที่ชัดเจนก่ อนกิ จกรรมค่ายแต่ ละครั้ ง เพราะจะนาไปสู่
ขั้น ตอนวางแผนกิ จ กรรมตลอดจนการเลื อ กกิ จ กรรมรวมทั้ง ปั จ จัย ประกอบต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม
สอดคล้อ งกับ Khonkaen science center for education (n.d.) ที่ อ ธิ บ ายการจัด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า การ
เตรี ยมการเป็ นขั้นตอนสาคัญมากซึ่ งเกี่ ยวข้องกับปั จจัย ได้แก่ บุคคลและหน่ วยงานหลายฝ่ ายเพื่อระดม
ความคิดจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการวางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์ จากนั้นจึ งนาไปสู่ การวางแผนเรื่ อง
หลักสู ตร งบประมาณ สถานที่จดั กิจกรรมและอื่นๆ นอกจากนั้น Nimsamure (1999) เสนอว่า การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ จะบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้เพียงใดขึ้ นอยู่กับการเตรี ยมการล่ วงหน้าอย่างรอบคอบและมี
ระยะเวลาในการเตรี ยมการอย่างพอเพียง ซึ่ งขั้นตอนก่อนการดาเนิ นการเป็ นขึ้นตอนที่สาคัญอย่างมาก
เพราะเกี่ยวข้องกับปั จจัย ได้แก่ บุคคลหรื อหน่ วยงานหลายฝ่ าย งบประมาณ เวลาและสถานที่ อีกทั้งเป็ น
ขั้นตอนระดมความคิดจากผูเ้ กี่ยวข้อง อาทิ คณะครู ผูน้ าท้องถิ่น ผูป้ กครองที่มีความสนใจ ผูน้ านักเรี ยน มา
เป็ นส่ วนหนึ่งของการวางแผนกิจกรรมค่าย
นอกจากปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ จะเป็ นด้านขั้นตอนต่างๆ ของการจัดค่าย
ตามที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความเห็ นแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยที่สาคัญอื่นๆ ตามรายงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น (มปป.) อธิ บายว่า ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ตอ้ งรับผิดชอบทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้ อหา
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ทางวิชาการ เกม นันทนาการ บันเทิง สวัสดิการเกี่ยวกับที่พกั และอาหาร ความปลอดภัย รวมถึงสถานที่จดั
และอื่นๆ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เช่นกัน
3. แนวทางจัดการเรียนรู้ สาหรับค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญนาเสนอแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ สาหรั บกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry – based learning) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสร้าง
องค์ความรู ้ (Constructivism) การจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านการเล่ น (Play and Learn) เป็ นต้น โดยทุกแนวทาง
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านการลงมื อปฏิ บตั ิ (Hands – on) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาเกี่ ยวกับ
รู ปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ของ Hay and Barab (2001) อธิ บายถึงรู ปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ที่สร้างองค์ความรู ้
ด้วยตัวเอง (Constructionist) ซึ่ งมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าวิจยั โครงงานในลักษณะเสมือนจริ งด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย รวมทั้งผูเ้ รี ยนจึงมีโอกาสใช้อุปกรณ์และสื่ อเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่ทางค่ายจัดเตรี ยมไว้เพื่อทา
โครงงานวิจยั ให้สาเร็ จ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Fields (2009) กล่าวว่า แนวทางการออกแบบค่าย
วิทยาศาสตร์ ท้ งั แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและแบบการฝึ กงานกับนักวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรี ยนรู ้
หรื อการติ ดตามพฤติ กรรมการทางานนั้น สามารถรวมเข้าด้วยกันเป็ นโปรแกรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตาม
อัธยาศัย โดยแนวทางที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบลงมือปฏิบตั ิ อาจ
เนื่ องจากวัตถุ ประสงค์ของค่ายวิทยาศาสตร์ มีความแตกต่ างกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรี ยนเรื่ อง
โอกาสฝึ กปฏิบตั ิหรื อรับประสบการณ์เสมือนจริ งมากกว่าในชั้นเรี ยนและกิจกรรมค่ายควรสนับสนุนให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องได้อีกด้วย สอดคล้องกับ UNESCO (1970) ได้กล่าวถึง หลักของการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิตของบุคคลเรื่ องการเรี ยนรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ (Learning to do) คือ การเรี ยนรู ้ เพื่อนาสู่ การปฏิ บตั ิ เน้นการ
กระทาจริ ง เพื่อให้เกิดทักษะความต้องการใช้ชีวิต
นอกจากแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกันแล้วผูเ้ ชี่ ยวชาญยังอธิ บายถึ งบริ บทของทรัพยากร
พื้นฐานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ที่ ส่งผลต่ อแนวทางจัด การเรี ย นรู ้ ภ ายในค่ าย สอดคล้องกับรู ปแบบค่ า ย
วิทยาศาสตร์ ที่เมืองฮัลเล (ซาเอล) ประเทศเยอรมนี รายงานโดย Kubat (2016) กล่าวถึง ค่ายวิทยาศาสตร์ ที่
จัดขึ้น ณ โรงแรมในเมื องฮัลเล (ซาเอล) ที่ มีธรรมชาติ ลอ้ มรอบ เป้ าหมายของค่ายวิทยาศาสตร์ น้ ี เ พื่อ
กระตุน้ ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มเยาวชน ให้ผเู ้ ข้าร่ วมค่ายเปลี่ยนมุมมองจากวิทยาศาสตร์ ที่น่า
เบื่อในชัว่ โมงเรี ยน เป็ นเนื้ อหาที่มีความน่ าสนใจผ่านกิจกรรมเรี ยนรู ้ท่ามกลางธรรมชาติรอบๆ ค่าย เช่น
การสารวจสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหาร เป็ นต้น
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4. มุมมองต่ อแนวทางจัดค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่ อสารทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้ได้ง่าย
และตลอดเวลา ผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกคนมี มุมมองสอดคล้องกันว่าค่ายวิทยาศาสตร์ สามารถจัดเพื่อช่ วยเสริ ม
ความรู ้ในแก่ทุกคนในสังคม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สามารถปรับให้เหมาะกับคนทุกช่วงวัยที่ตอ้ งเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆ อยูต่ ลอดจนกระทัง่ ตาย นอกจากมุมมองดังกล่าวของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วแนวโน้มอัตราการเกิดและ
อัตราผูส้ ู งวัยในสังคมปั จจุ บนั ก็น่าจะส่ งผลต่ อการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ด้วย สอดคล้องกับแนวทางจัด
กิ จกรรมของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึ กษา (2562) และ ศูนย์พฒ
ั นาชนบทผสมผสานซับใต้ (n.d.) ที่
เริ่ มต้นจัดหลักสู ตรค่ายวิทยาศาสตร์ แบบครอบครัวให้คนทุกช่วงวัยได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ร่วมกัน โดยไม่
จากัดอยูแ่ ค่วยั เด็กเท่านั้น นอกจากนั้นหน่วยงานยังมีวตั ถุประสงค์ค่ายเพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัว
ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราววิทยาศาสตร์ รอบตัว เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองได้ร่วมเรี ยนรู ้และทากิจกรรมร่ วมกับบุตร
หลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่ นในครอบครั ว และเพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกันกับ
ครอบครัวอื่นๆ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับผูส้ ู งอายุข้ ึนในหน่วยงาน ศูนย์พฒั นา
ชนบทผสมผสานซับใต้ (n.d.) และ Lampang Science Centre for Education (n.d.) โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
ค่ายวิทยาศาสตร์ สาหรั บผูส้ ู งอายุเพื่อให้ผูส้ ู งอายุมีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลายสู่ การพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
สังคมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อนาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ แบบบู รณา
การมาถ่ ายทอดสู่ ผูส้ ู งอายุ สนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุสามารถดู แลสุ ขภาพร่ างกายและจิ ตใจได้ด้วยตัวเอง
รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดความรู ้สู่ลูกหลานได้ต่อไป
5. ข้ อเสนอแนะในการจัดค่ ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
แนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตในยุคที่มีเทคโนโลยีใช้อย่าง
สะดวกสบาย ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ผูจ้ ดั ค่ายสามารถประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่ องมือหรื อสื่ อ
นอกจากนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญบางคนเล็งเห็นถึงความสาคัญของเครื อข่ายคนจัดค่ายที่เป็นประเด็นสาคัญในการ
พัฒนาการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อาจเนื่ องมาจากปั จจุ บนั โลกเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั (Digital age) ที่เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจาวัน
การศึกษาของ APS Group Scotland (2015) อธิ บายว่า เทคโนโลยีดิจิทลั ไม่ได้หมายถึงแค่การใช้อุปกรณ์
สื่ อ หรื อทรัพยากร แต่ยงั หมายรวมถึงการฝึ กอบรม ความรู ้ และเครื อข่ายสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ย ซึ่ งการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นการเพิ่มการเรี ยนการสอนให้แก่ผสู ้ อนส่ งผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ที่ดี
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ไปสู่ ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับแนวทางของ UNESCO (2010) เสนอข้อมูลว่า บทบาทสาคัญหนึ่ งของระบบ
การศึกษา คือ การเตรี ยมเยาวชนให้เติ บโตไปพร้ อมกับความสามารถที่จะทางานหรื อมี ชีวิตอยู่ในโลก
อนาคตโดยการเตรี ยมพร้อมที่สาคัญอย่างหนึ่ งคือด้านการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่ไม่จากัดอยูแ่ ค่ใน
ชั้นเรี ยนแต่ยงั รวมถึงที่อื่นๆ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ และ Fields (2009) กล่าวถึง การศึกษา
วิทยาศาสตร์ ตามอัธยาศัยว่าสัมพันธ์กบั รู ปแบบของค่าย พิพิธภัณฑ์ ทัศนศึกษา สื่ อต่างๆ หรื อการเรี ยนรู ้ที่
บ้าน การศึ กษาวิทยาศาสตร์ ตามอัธยาศัยช่ วยเพิ่มให้นักเรี ยนมี ความสนใจในวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู ้ สึก ความรู ้ ความเข้าใจ โปรแกรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ ตามอัธยาศัยมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่น
ช่วยให้เยาวชนพัฒนามุมมองเชิ งบวกต่อวิทยาศาสตร์ และเชื่ อมโยงสู่ ชีวิตจริ ง รู ปแบบที่ได้รับความนิ ยม
อย่า งหนึ่ งของการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ต ามอัธ ยาศัย ในสหรั ฐ อเมริ ก าคื อ โปรแกรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์
นอกจากนี้ยงั พบว่าหลายหน่วยงานมีการพัฒนารู ปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยน
ไม่สามารถเดินทางมาร่ วมค่ายได้ อาทิ ค่ายภาคฤดูร้อนเสมือนจริ ง (Virtual Summer Camp) ต่างๆ จากการ
รวบรวมของ LASCALA (2020) ที่เปลี่ยนรู ปแบบการจัดกิจกรรมเป็ นออนไลน์เนื่ องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด19 ส่ วนข้อมูลเครื อข่ายกลุ่มผูท้ ี่ทางานด้านค่ายวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่ปรากฏอย่าง
เป็ นทางการถึ งการจัดกลุ่ มหรื อจัดการพบปะเพื่อถ่ ายทอดและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ด้านการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ แต่พบการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ใหม่ๆ เช่น การอบรมโค้ดดิ่ง การอบรมเพื่อสร้าง
นวัตกร เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สามารถนาข้อมูลวิจยั ไปเป็นส่ วนเสริ ม
ในขั้นตอนการวางแผนดาเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลายช่วงวัย
2. นักการศึกษาหรื อผูม้ ีหน้าที่จดั เตรี ยมหลักสู ตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สามารถนาข้อมูลวิจยั
ในประเด็นแนวทางจัดการเรี ยนรู ้สาหรับค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ไปเป็นส่ วนเสริ มของ
ขั้นตอนออกแบบการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ในประเด็นข้อเสนอแนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต พบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอถึงความสาคัญของการสร้างเครื อข่ายค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยการ
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จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูท้ างานด้านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิการ
ในวิธีการวิจยั เพื่อเก็บข้อมูลจากการแลกเปลี่ ยนมุ มมองของผูร้ ่ วมวิจยั ที่ มีต่อข้อมูลจากการสัมภาษณ์
รายบุคคล และอาจนาไปพัฒนาสู่ งานวิจยั ที่ผลักดันในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
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