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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ผูวิจัย
ดํ าเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรเกี่ยวกับลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการ
ศกึษา รวมถึงกระบวนการดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจํ านวน 92 แหงท่ัวโลก  ใชขอมูลเชิง
เอกสารจากระบบอินเตอรเน็ต  แลวน ํามาสรุปเปนรูปแบบเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํ านวน 44 คน
และครผููสอนวิทยาศาสตรจากท่ัวประเทศจํ านวน 282 คนในเรื่องการจัดศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  เพื่อนํ า
เสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย
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2 )  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร           ตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทย      การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ระหวางผูเช่ียวชาญและครูผูสอน

ผลการศึกษาพบวารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1 ) ดานการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา  จํ าแนกเปน  1.1 ) ดานเนื้อหาควรจัดเนื้อหาดาน

วทิยาศาสตรในทุกสาขา 1.2 ) รูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมควรมีความหลากหลาย  และกิจกรรมท่ีควร
มีมากท่ีสุดเรียงตามลํ าดับ  คือ การจัดใหมีทองฟาจ ําลอง  หองแสดงนิทรรศการ  หองจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
นทิรรศการกลางแจง  หองพัฒนาทักษะทางการคิด  โรงภาพยนตร  หองจ ําลองสถานการณ  และสถานเพาะเลี้ยง
และแสดงสัตวนํ ้า  1.3 ) รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาควรมีความหลากหลาย  โดยกิจกรรมท่ีควรจัดมากเปน
อนัดับตน ๆ ไดแก การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสํ าคัญตาง ๆ การฝกปฏิบัติการ/การทดลอง  การแสดงสาธิตทาง
วทิยาศาสตร  การจัดคายวิทยาศาสตร  กิจกรรมการศึกษาสํ าหรับนักเรียน  และกิจกรรมสํ าหรับครู  ฯลฯ

2 ) ดานการดํ าเนินงาน ประกอบดวย 2.1 ) ดานภารกิจ ศูนยวิทยาศาสตรควรมีบทบาทภารกิจหลักใน
การสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดรับ
ความสนุกสนานและมีสวนรวมในการเรียนรู ใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรและกระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร  2.2 )  ดานบุคลากรควรใชบุคลากรปฏิบัติงานประจํ าในฝายตาง ๆ รวมท้ังใชอาสาสมัครชวยงาน
บางประเภท 2.3) ดานการประชาสัมพันธควรใชอินเตอรเน็ตและจดหมายขาวรายเดือน 2.4) ดานงบประมาณควร
ใชเงินสนับสนุนจากรัฐเปนหลัก  นอกจากนี้ควรมีรายไดเพิ่มเติมจากคาเขาชม  คาธรรมเนียมในกิจกรรมการศึกษา
ตาง ๆ เชน  ในการเขาฝกปฏิบัติการ  การเขาคาย  ฯลฯ รวมถึงรายไดจากการบริจาค 2.5) ดานบริการและสิ่งอ ํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ควรมีใหเพียงพอกับจํ านวนผูใชบริการ โดยเฉพาะท่ีจอดรถ หองสมุด  และรานอาหาร
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JITTRA  MAKAPHOL : A STUDY ON SCIENCE CENTER MODELS FOR THAILAND. THESIS ADVISORS :
CHIDCHONG NANTANANATE, Ph.D., AND RAYWAT SUTHAM. 200 pp. ISBN 974-653-266-9

The purpose of this research was to study the science center model suitable for Thai society . The resercher
studied functions, displays, educational activities and the organizing processes of the science centers which are
members of ASTC and posted their websites on the internet. The researcher used the documentary information
searched from the internet, developed a model, studied  the science center experts’ and science teachers’ opinions
on the science center model, and proposed  the suitable model for Thailand.

The instruments used in this research were consisted of 1) the information recording form on science center
management.  2)  the questionnaire for studying the experts’ and science teachers’ opinions on various components
of the suitable science center model for Thailand.

Arithmetic mean and Standard Deviation were used to analyze the data in order to compare the opinion of
the experts and science teachers on the  science center model suitable for Thailand.

According to the finding, the suitable science center for Thailand can be summarized as follow :
 1) The exhibition displays and educational activities. The finding indicated that
    1.1  The exhibition display should be on all fields of science.
      1.2  The displays/exhibitions and activities should be varied. However, exhibitions and activities prefered

are planetarium, exhibition halls, educational activity rooms, outdoor exhibitions, discovery rooms, theater, simulator
and aquariums respectively.
                      1.3 Educational activities should be varied. The suggested activities were : programs on special
occasions, workshop and laboratory, scientific demonstrations, science camps, educational programs for students
and teachers, etc.

2) Science center function and management ;
                     2.1 The mission of the science center  should be 2.1.1) promoting scientific and technology knowledge
through exhibitions and educational activities with special focused on learners’ enjoyment and participation.
2.1.2)  promoting science literacy and science concepts.

     2.2 The science center should hire both full time employee in all  departments and   volunteers for some
activities.
                     2.3  Internet and monthly news letters should be used for public relations.

2.4 The major income of the science center should be from the government and donation. However,
there are other sources of income such as the entrance fees, the registration fee for educational activities such as
workshop, science camps etc.
                      2.5 Services and facilities such as restaurant , parking , gift shops should be provided.

Department of Nonformal  Education                  Graduate School, Silpakorn University                  Academic Year  2002
Student ’s signature……………………………………………………….
Thesis Advisors’ signature 1……………………………..………………2…………………………..3......................................
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และคณุอัมพร  ขมัคกิจ  เจาหนาท่ีงานบริการ  กองการตลาดและบริการ  ท้ัง 3 ทานใหความ
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ทายสุดนี้  คุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทน
พระคณุบิดามารดา  และบูรพาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาท้ังหลายแกผูวิจัย  ตลอดจน
สมาชิกในครอบครัวและสมาชิกรวมรุน กญ. 25  ท่ีคอยเปนกํ าลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยจน
สํ าเร็จการศึกษาสมความปรารถนาดวยดี
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

วิทยาศาสตร  หมายถึงวิชาที่วาดวยการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ  เมื่อใดที่มนุษยให
ความสนใจกบัธรรมชาติ  ไมวาจะเปนการใหความสนใจศึกษาเรื่องราวของตนเอง  รางกายของ   
คนอื่น  รางกายของสัตว  สวนประกอบของพืช  เร่ืองราวของดิน  น้ํา  อากาศ  ฝน   พายุ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือส่ิงตาง  ๆ  ที่อยูแวดลอมตัวมนุษยนั้น  ยอมหมายถึงมนุษยกําลังศึกษา
วิทยาศาสตรอยูแลวโดยธรรมชาติ  ฉะนัน้จะเห็นไดวา  วิชาวิทยาศาสตรจึงเปนเรื่องปกติและอยู 
ใกลชิดตวัเราที่สุด  เปนสิ่งที่เกี่ยวของผูกพันกับชวีิตประจําวนัของมนษุยตั้งแตเกดิจนตาย  มนุษยจึง
ควรยอมรับความจริงขอนี้  และพยายามเรียนรูเร่ืองราวของวิทยาศาสตรบางตามโอกาสอันควร  
ความเขาใจของบุคคลบางกลุมที่วาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของนักวิทยาศาสตรเทานั้น  วิทยาศาสตร
เปนเรื่องไกลตวั  ลึกลับซับซอนยุงยาก  ประกอบดวยกฎเกณฑ  และสูตรตาง ๆ ตลอดจนทฤษฎีและ
สมมุติฐานมากมายเกินกวาที่คนปกติจะเรยีนรูและทําความเขาใจ จึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
และสมควรไดรับการแนะนําใหมใหถูกตอง 

การเรียนรูวิทยาศาสตรชวยทาํใหผูเรียนรูเปนคนมีเหตุมีผล ไมตืน่ตระหนกตกใจ        
ในเรื่องไรสาระไรเหตุผล  ชวยฝกฝนใหคนคิดเปน  และคิดอยางมหีลักการ  มีเหตุผล  สรางสรรค
ใหรูจักการทํางานอยางมีระบบ  ยอมรับนับถือความเหน็และขอเสนอแนะของผูอ่ืนดวยความเตม็ใจ  
และตัดสินใจในเรื่องใด ๆ อยูบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงที่มีอยู  เราเรียกบุคคลที่มี        
คุณสมบัติดังกลาววาเปนบุคคลที่มีทัศนคติทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนบคุคลที่สังคมไทยตองการและ
มุงหวังที่จะปลูกฝงใหเกดิขึน้อยางกวางขวางทั่วทกุตําบล  ทุกหมูบาน  ทั่วประเทศตอไปในอนาคต  
(ยุคล  พิริยะกลุ  2535 ข : 9-10) 

ในหนังสือเร่ือง National Science Education Standards ซ่ึงเปนหนังสือเสนอมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกา  มีขอความตอนหนึง่แปลเปนภาษาไทยไดความวา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 2541 : 9) 

การเขาใจวิทยาศาสตรจะชวยใหทกุ ๆ คนสามารถมีสวนรวมในการเขาใจความรุมรวย
และความหลากหลายของโลกธรรมชาติ  การมีความรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตรทําให     
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ผูคนสามารถใชหลักการและกระบวนการของวิทยาศาสตรในการตัดสินใจสวนตวั  
ตลอดจนในการเขาไปมีสวนรวมในการอภิปรายเรื่องราวทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอ
สังคม  การมีพื้นความรูทางวิทยาศาสตรทีแ่ข็งแกรงจะชวยใหผูคนใชทักษะตาง ๆ ที่มีอยู
กอนไดอยางดมีากขึ้น  ทักษะทีว่าก็มีเชน  การรูวิธีแกปญหาอยางสรางสรรค  การคิด  
เชิงวิจารณ  การทํางานรวมกันเปนทีม  การรูจักใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ  และ
การใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวติ 

ส่ิงสําคัญที่เปนประโยชนตอคนทุกคนคือ  การที่ทุกคนรูจักคดิแบบวิทยาศาสตร    
หมายความวาทุกคนไมยอมเชื่ออะไรจนกวามีเหตุผลเพียงพอ ไมวาจะโดยการพิสูจนใหประจกัษแก
ตาตนเอง หรือตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลขาวสารวามาจากแหลงที่เชื่อถือไดหรือไม การ       
แกปญหาตาง ๆ ในชีวติประจําวนั ก็สามารถเปนการตัดสินใจที่มีพื้นฐานมาจากการคิดแบบ          
วิทยาศาสตร คือรูจักคิด รูจกัหาขอมูลมาประกอบการตดัสินใจ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ในโลกสมัยใหมที่มกีารติดตอส่ือสารขามวัฒนธรรมอยางเขมขน ผูที่รูจักคิด      
แบบวิทยาศาสตรเทานั้นจึงจะประสบกับความสําเร็จในชวีิต 

การศึกษาวิทยาศาสตร  นอกจากจะชวยกระตุนและฝกฝนใหผูเรียนรูจักคิดแบบ     
วิทยาศาสตรแลว วิทยาศาสตรยังมีความสาํคัญในระดับที่สูงขึ้นไปกวานั้นอีก กลาวคือ วิทยาศาสตร
เปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  ทั้งนี้เพราะวาความรูพื้นฐานดาน        
วิทยาศาสตรเปนรากฐานของการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรประยุกต  หรือที่เรียกวาเทคโนโลยี  
และเทคโนโลยีก็เปนรากฐานของพัฒนาการดานอื่น ๆ ทุกดาน  เชน  ดานอุตสาหกรรม  การทหาร  
การแพทย  เปนตน 

คนไทยทุกคนจําเปนตองมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรพื้นฐาน ( Science Literacy )   
เนื่องจากโลกในศตวรรษที่  21  เปนโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  และ
กาวหนาสูงขึ้นตลอดเวลา  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานนั้น  ไดนําไปสู
ผลกระทบตอวิถีการดําเนนิชีวิตในแทบทกุดาน  แมคนไทยสวนใหญจะอยูในภาคเกษตรกรรม  แต
ก็จําเปนตองใชเทคโนโลยีมาพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตร  เชน  ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให
สามารถผลิตสินคาในคุณภาพและปริมาณมากพอที่จะแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได หรือใช
ความรูทางวิทยาศาสตรนําสินคาเกษตรมาแปรรูปผานกระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อสรางสินคา
แบบใหมและสรางตลาดของตนเองขึ้นมา ดังนั้นการเตรียมความพรอมของกําลังคนในภาคเกษตร  
ใหสามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตร  ตลอดจนมีความสามารถในการ
รับการถายทอดเทคโนโลยีจงึเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง 
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวยงัมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคม  
โดยรวม  ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม  สาธารณสุข  ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนในประเทศ   
ตัวอยางเชน  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถนํามาชวยพัฒนาระบบ
การศึกษาผานดาวเทยีม  ชวยใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบททีห่างไกล  หรือ
เทคโนโลยีดานการแพทยทางไกล (Tele Medicine) ชวยใหแพทยผูชํานาญการในเมืองใหญ  ๆ  
สามารถให     คําแนะนําแกแพทยที่รักษาผูปวยอยูในถ่ินธุรกันดาร  เปนตน  การเตรียมกําลังคนเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีเหลานี้  จําเปนตองมีในคนทุกระดับ  ตั้งแตระดับผูรับความรู  ผูใช  และผู
ปรับปรุงพัฒนา  นอกจากนัน้  การเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคต  ยังตองอาศัยความรวมมือกนั
ระหวางประเทศตาง  ๆ  ในการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกนั  เพือ่การคนควาวจิัย  
และกอใหเกิดส่ิงตาง  ๆ  มากขึ้น  ซ่ึงตองอาศัยนักวิทยาศาสตรหลากหลายสาขา  และเงินลงทุนทีสู่ง
มาก  ประเทศไทยเองก็ควรจะตองพัฒนานักวิทยาศาสตรใหมีความรูความสามารถมากพอที่จะรวม
ในโครงการตาง  ๆ  เพื่อความอยูรอดและไมเสียเปรียบ  รวมทั้งสามารถตักตวงความรูนั้นมาใช
ประโยชนในประเทศของเรา ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2541 : 100 ) 

การเตรียมกําลังคนหรือประชาชนในชาติเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที ่  21  ดังกลาว  
จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน  เพื่อสรางสังคมไทยใหมี
การศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับประชาชนชาวไทยทกุคน  ทกุระดับ  ทุกเวลา  
และทุกสถานที่  อีกทั้งสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่เขาใจและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การดํารงชีวิตใหคนในสังคมดําเนินวิถีชีวิตที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น  โดยการพัฒนาความคิดแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Thinking)  ใหแกคนไทย  อันเปนเรื่องของการใชเหตุใชผล  มีระบบการ   
คิดคน  มีการคิดพรอมกับการปฏิบัติ  มีความพรอมในการพิสูจนส่ิงตาง ๆ  มีความพยายามทีจ่ะ    
แกไข  และมีความมุงมั่นที่จะสรางสิ่งตาง  ๆ  ส่ิงเหลานี้จะตองเกิดทั้งในตัวบคุคล  ครอบครัว       
ชุมชน  และประเทศชาติ  การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไมใชเร่ืองของการเรียนการสอน
เฉพาะในหองเรียนอีกตอไป  แตเปนเรื่องของวิถีชีวิตทั้งของบุคคลและสังคม   ดังนั้น  นอกจากการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในระบบโรงเรียนแลว  ผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนทุกคนก็จําเปนจะตองมี
การเรียนรูวิทยาศาสตรอยูตลอดเวลาอีกดวย 

ศูนยวิทยาศาสตร ( Science  Center ) เปนแหลงเรียนรูวทิยาศาสตรนอกระบบโรงเรียน
ประเภทหนึ่ง  ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการใหความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกบุคคล   
ทั่วไปทุกกลุมเปาหมาย แนวคดิในการจัดกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับอยาง 
กวางขวางทั่วโลก คือเนนใหมีการเรียนรูอยางมีสวนรวม ดังคํากลาวที่วา “การเรียนวิทยาศาสตรควร
อยูบนรากฐานของการใหประสบการณตรงแกผูเรียน  เพราะวิทยาศาสตรไมไดเปนเพียงทฤษฎหีรือ
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หลักการเทานัน้  แตเปนเรือ่งของการปฏิบัติจริงอีกดวย    ดังนั้นการจัดกิจกรรมวทิยาศาสตรควร
มุงเนนการประยุกตความรูจากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติ คือการสังเกตและการทดลองดวยตนเอง
ใหได” (Mill 1963, อางถึงใน ยุคล พิริยะกุล 2535 ก : 32) 

ความนาสนใจของศูนยวิทยาศาสตร อยูที่ส่ิงแสดงที่มีลักษณะกระตุนการเรียนรูดวยความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ผูชมไดมีโอกาสจับตองและทดลองจริง ๆ (Hands – on) เปนการอธิบาย
หลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใหเขาใจไดงายโดยผูชมไมตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องนั้น ๆ 
มากนัก  และสามารถเลือกแสวงหาความรูไดตามความสนใจ ศูนยวทิยาศาสตรแบงออกเปนหลาย
ประเภทตามกจิกรรมหลัก เชน  พิพิธภณัฑสัตวน้ํา (Aquariums)    พิพิธภัณฑอวกาศ  (Space  
Museums) พิพิธภัณฑดานการแพทย (Medical  and  Health Museums)  ทองฟาจําลอง 
(Planetariums)  สวนสัตว (Zoo  and  Wildlife  Parks) 

ในประเทศไทย จากรายงานการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาํสมุดปกขาวเรื่อง “วิกฤตการณ
วิทยาศาสตรศกึษาของไทย”  โดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  เมื่อป พ.ศ. 2541  พบวา
ประเทศไทยดเูหมือนจะไมไดใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรมากเทาที่ควร เหน็ไดจากการศกึษา
สวนใหญยังคงเนนที่การจดจําเนื้อหา มากกวาการรูจักมีความคิดเปนของตนเอง แทนที่นักเรยีนจะ
ไดมีโอกาสสัมผัสกับวิทยาศาสตรวาเปนการทองเที่ยวไปในโลกของความอยากรูอยากเห็น สัมผัส 
ทดลอง กลับกลายเปนการทองตํารา และสูตรเพื่อแกปญหาโจทย เปนวิชาที่มีบทบาทแตเพยีงใน
หองเรียนหรือหองทดลองเทานั้น การเรียนวิทยาศาสตรแบบนี้จึงไมตางจากการเรียนวิชาโบราณ 
เชน โหราศาสตรที่ไมมีการพิสูจนทดลองวาคําสอนหรอืเนื้อหาของวชิานี้เปนจริงหรือไม อยางไร 
การเรียนโหราศาสตรเปนเพยีงการทองจําสูตรหรือกฎตาง ๆ วา เมื่อดาวเคราะหอยูในตําแหนง    
ตาง ๆ ในดวงชะตาของบุคคลคนหนึ่ง บุคคลผูนั้นจะมีชีวติแบบใด (สํานักงานคณะกรรมการ     
การศึกษาแหงชาติ  และสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  2541 : 11-12) 

สภาพความรูทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยแสดงออกมาไดในทางใหญ ๆ สองทางคือ 
ทางการศึกษาในระบบกับทางที่ทําใหชีวิตของประชาชนทั่วไปสัมผัสกับความเปนวิทยาศาสตร 
ในทางแรกนัน้ พบวา ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยในเวทีการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการซึ่งเปนการแขงขันความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับ
นานาชาติ จดัขึ้นโดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
ซ่ึงเริ่มจัดการแขงขันในป พ.ศ. 2502  ผลจากการแขงขันเปนดัชนตีวัหนึ่งทีแ่สดงถึงพัฒนาการของ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของประเทศ  รวมถึงขีดความสามารถในการแขงขัน เมือ่เปรียบเทียบ
กับ  นานาชาติ ประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการครั้งแรกในป พ.ศ. 2532  ในวิชา
คณิตศาสตร  ตอมาจึงเขารวมการแขงขันเพิ่มขึ้นอีก 4 วิชา  คือ  วิชาเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  และ
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คอมพิวเตอร  สวนวิชาดาราศาสตร  ประเทศไทยมไิดเขารวมการแขงขันเพราะขาดความพรอม  
เนื่องจากยังไมมีการเรียนการสอนวิชานี้ในหลักสูตร   

จากการศึกษาและวิเคราะหผลการแขงขันโอลิมปควิชาการของประเทศในเอเชยีจํานวน  
6  ประเทศ  คือ  ประเทศจีน  ไตหวัน  เกาหลี  เวียดนาม  สิงคโปร  และประเทศไทย  ใน  5  วิชาที่
ไทยเขารวมแขงขัน  ในชวง 5 ป (พ.ศ. 2539 – 2543)  พบวาโดยภาพรวม  5  วิชา  ประเทศไทยมีผล
การแขงขันอยูในอันดับสุดทายของกลุม  โดยมีผลการจัดอันดับดังนี้  ประเทศจีน  ไตหวัน  เกาหลี  
เวียดนาม  สิงคโปร  และประเทศไทย  ตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2544 : 53 – 57 ) เมื่อเปรียบเทียบในระหวาง  47  ประเทศที่เขาแขงขัน  ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 
39 ในป 2541 และอันดับที่ 34 ในป 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 34) 
ผลการศึกษาขางตน เปนปจจยัหนึ่งที่แสดงใหเหน็ถึงสถานะของความรูทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศ รวมถึงสถานภาพและคุณภาพดานวิทยาศาสตรศึกษาของไทย  โดยเฉพาะทาํใหเห็นปญหา
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เนนใหนักเรียนทองจําหลักสูตร  มิไดปลูกฝง
ใหมีกระบวนการคิด  วิเคราะห  และแกปญหากับการทดลองในหองปฏิบัติการ  

ในทางที่สอง  สภาพความรูทางวิทยาศาสตรของประเทศแสดงใหเห็นไดจากความรูความ
เขาใจวิทยาศาสตรของประชาชนทั่วไป  ประเทศไทยยังขาดกระบวนการที่ทําใหประชาชนสัมผัส
กับวิทยาศาสตร โอกาสเดียวที่คนทั่วไปจะไดสัมผัสกับวิทยาศาสตรแบบเปนทางการคือใน
สถานศึกษา ประชาชนทั่วไปยังขาดความคิดแบบวิทยาศาสตร โดยมีสถานการณทีม่ีคนไทยจํานวน
มากเชื่อโชคลาง ของขลัง  และงมงายในเรื่องไรเหตุผลเปนตัวบงชี้ นอกจากนี้ยังเห็นไดจากการที่
ส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ มิไดใหความสนใจแกขาววิทยาศาสตรมากเทากับขาวที่ไมเปนวิทยาศาสตร      
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 2541 : 16 ) 
แหลงการศึกษานอกโรงเรียนที่จะเนนใหประชาชนไดรูจักกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้น คือ  
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ ซ่ึงในปจจุบันยังมีเปนจํานวนนอยมาก และไดรับ
การสนใจนอย การจัดการศกึษาดานนี้จึงยงัไดผลไมนาพอใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  2541 : 17 ) 

อยางไรก็ตาม ขณะนี้ปญหาดังกลาวกําลังไดรับการแกไขจากหลายองคกรที่เกี่ยวของ   ใน
ระดับชาติมีการกําหนดมาตรการและแนวทางตาง ๆ ของการจัดการทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางชัดเจน ดังขอความในมาตรา  25  ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ที่กลาววา  “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และการจดัตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภณัฑ       
หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
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ศูนยการกีฬาและนันทนาการ……”  และแนวทางหนึ่งที่กลาวถึง คือ การสรางกลไกใหเกดิ
บรรยากาศดานการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมใหมากขึ้น โดยสงเสริมใหมี       
ศูนย การเรยีนรูดวยตนเอง เชน พิพิธภณัฑวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร สวนสัตว ฯลฯ กระจายอยู
ตามชุมชน  ตาง ๆ แหลงเรียนรูเหลานีจ้ะเปดโอกาสใหทั้งนักเรยีนในระบบ  นอกระบบ  และ
ประชาชนทั่วไปไดเขาไปสมัผัสกับการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดตลอดเวลา  โดยการจดั
กิจกรรมและนิทรรศการที่ใหทั้งความรูและความสนุกสนาน  เปนการกระตุนเรงเราใหเกดิ       
ความสนใจและเขาใจวิทยาศาสตร  สามารถนําไปใชในวิถีชีวิตประจําวันได (สํานักงาน            
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2541 : 28 ) 

หากพิจารณาถงึการดําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย จะพบวามีหลาย
หนวยงานทีด่ําเนินการดานนีอ้ยูทั้งภาครัฐและเอกชน แตกิจกรรมหลกัจะแตกตางกนัออกไป เชน 
ศูนยวิทยาศาสตรทางทะเลหรือพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ดําเนนิงานโดยกรมประมงหรือมหาวิทยาลัยบาง
แหง ศูนยอนุรักษพนัธุสัตวปาหรือสวนสัตว ดําเนินงานโดยกรมปาไมหรือหนวยงานเอกชน      
ทองฟาจําลอง ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  ดําเนินงานโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
พิพิธภัณฑเดก็  ดําเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร  องคการพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ดําเนินงานโดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม แหลงเรียนรู
ประเภทนี้ควรมีการสงเสริมใหเกดิขึ้นทัว่ไป  ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อเปนสวนหนึง่
ในการสราง “สังคมแหงการเรียนรู”   ตอบสนองแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต   

ปจจุบันหลายหนวยงานทีด่ําเนินงานดานศนูยวิทยาศาสตร ไดขยายเครือขายการ
ดําเนินงานออกไปสูภูมภิาค  เพื่อเปนการกระจายโอกาสในการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยศูนย
วิทยาศาสตร  ตัวอยางหนวยงานดังกลาว  เชน  ศนูยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  กรมการศึกษานอก
โรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  ทําการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวดัจาํนวน 12 แหง
ขึ้นใน     แตละเขตการศกึษา  เขตการศึกษาละ  1  แหง และองคการพิพิธภณัฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ  มแีผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค  ไดแก พิพิธภณัฑวทิยาศาสตรและ
วัฒนธรรมพายัพในจังหวัดเชียงใหม  และพิพิธภณัฑวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอีสานในจังหวดั
นครราชสีมา   เปนตน 
อยางไรก็ตาม  สภาพการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว  ยงัอยูในลักษณะตางคนตางทาํ  
ตางคนตางใชทรัพยากรเทาที่ตนมีและหาได  ยังขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกันทั้งระดบั
หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ  มิไดมีการรวมตัวและประสานความรวมมือ  เพื่อสราง
กลุมผูดําเนินงานรวมกนัในเชิงการสรางและพัฒนากระบวนการเรยีนรูวิทยาศาสตร  ขาดการศึกษา
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และวจิัยเร่ืองการเรียนรูวิทยาศาสตร  พฤติกรรมผูเขาชม  รวมถึงการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเปน
การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงเห็นวา  ควรมีการศึกษาหารูปแบบของศูนยวทิยาศาสตรที่
เหมาะสมกับประเทศไทย  โดยศกึษาแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรประเภทนี้ทั่วโลกจากเอกสารและ   
ขอมูลทางระบบอินเตอรเนต เพื่อหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในการจัดกจิกรรม
ตาง ๆ รวมถึงการดําเนินงาน   และนํามาเปนแนวทางในการศึกษาหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย  โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศูนย      
วิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยาศาสตรในประเทศไทย  ผลจากการศึกษาครั้งนี ้  จะทําใหศูนย   
วิทยาศาสตรหรือหนวยงานอืน่ ๆ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน  ไดมแีนวทางในการนําไปพัฒนา 
การจัดกจิกรรมและดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะเปนการประหยัดงบประมาณ
และระยะเวลาในการทํางาน  รวมถึงเปนการสงเสริมใหองคกรและหนวยงานตาง ๆ ไดมีแนวคิดใน
การดําเนินการดานนี้เพิ่มขึ้น  เพือ่สรางแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    ใหเกดิ “สังคมแหงการเรยีนรู” ขึ้นในประเทศไทยใหจงได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการศึกษาจาก
เอกสารจากระบบอินเตอรเนต็ 

2. เพื่อนําเสนอรปูแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
 

ประโยชนของการวิจัย 
 

ผลของการศึกษาครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการดําเนนิงานของแหลงเรียนรูประเภทศูนย
วิทยาศาสตรในประเทศไทยทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค ใหสามารถนําขอมูลไปประกอบการ
วางแผนเพื่อจดันิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจและความตองการของผูรับบริการ อีกทั้งสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศใชวิธีวิเคราะหเอกสาร 
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1.1 ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ศึกษาไดแกศูนยวทิยาศาสตรทั่วโลกที่มีคุณสมบัติดังนี ้
1.1.1 เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวทิยาศาสตรเทคโนโลยี ( Association of 

Science – Technology Centers : ASTC ) เฉพาะศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลรายละเอียดใน       
ระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมโยงกับเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ที่เวบไซต 
http://www.astc.org/ 

1.1.2 มีการจัดนิทรรศการและกจิกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในขอบขายที่กวางขวาง ไมเนนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน มีการจัดแสดงนิทรรศการ
ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยาอยูในศนูยวิทยาศาสตรแหงเดียวกัน  มิได
เปนเพยีงพิพิธภัณฑสัตวน้ํา  สวนพฤกษศาสตร หรือพิพิธภัณฑดานอวกาศเพียงดานเดียว  

1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษารูปแบบของศูนยวทิยาศาสตรในขอ 1.1 จากแหลงขอมูลโดยทําการ

วิเคราะหเกีย่วกับลักษณะการจัดกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน ในประเดน็ตอไปนี้ 
1.2.1    ลักษณะการจัดนิทรรศการและกจิกรรมการศึกษา 

        1.2.1.1  เนื้อหาของนทิรรศการและกิจกรรมการศกึษาที่จดัมีกี่สาขา จัด
สาขาใดบาง เชน 

1. ธรรมชาติวิทยา(สัตววิทยา, พฤกษศาสตร, ธรณีวิทยา) 
2. ดาราศาสตรและอวกาศ 
3. มนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. การแพทยและสาธาณสุข 
5. ฯลฯ 

1.2.1.2  ลักษณะของนิทรรศการถาวร 
1.    หัวขอนิทรรศการถาวรที่จัดในแตละสาขาตามขอ  1.2.1.1  

เปนเรื่องใดบาง เชน เร่ืองเวลา เร่ืองแสง เร่ืองน้ํา เร่ืองพลังงาน ฯลฯ   
2.   รูปแบบของนิทรรศการถาวรเปนอยางไร   เชน   มี

กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม (interactive exhibits)    โดยการสัมผัส     ทดลองดวยตนเอง    
หรือเพียง        จัดแสดงไวเฉย ๆ (static display) และส่ือการเรียนรูที่ใชมีลักษณะเปนอยางไร 

1.2.1.3   นิทรรศการประเภทอืน่  ๆ  ที่มีในศูนยวิทยาศาสตร  
นอกเหนือจากนิทรรศการถาวรในขอ 1.2.1.2  มีกี่ประเภท    ตัวอยางเชน  สวนวิทยาศาสตร  สถาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ทองฟาจําลอง  นิทรรศการชั่วคราว  ฯ ล ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

9

 

1.2.1.4  ลักษณะการจัดกจิกรรมการศึกษา 
มีการจัดกจิกรรมการศึกษาในลักษณะใดบาง  เชน 
1. หองทดลอง (workshops, laboratories) 
2. โปรแกรมการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ 
3.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
4. การแขงขันแกปญหาวิทยาศาสตร 
5. การอบรมครูวิทยาศาสตร 
6. การเขาคายวิทยาศาสตร 
7. ฯลฯ 

1.2.2   กระบวนการดําเนนิงาน  ในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 
1.2.2.1    วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
1.2.2.2 การบริหารองคกร 

1.  ดานบุคลากร (เปนเจาหนาที่ประจําทํางานเต็มเวลา หรือ
จางชั่วคราวเปนบางเวลา หรือเปนอาสาสมัคร) 

2.   ดานวิธีการหารายได      เชน    จากคาเขาชม      คาสมาชิก 
รานขายของที่ระลึก  รานอาหาร  เงินบริจาค  ฯ ล ฯ 

3.    วิธีการประชาสัมพันธ 
4.   ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ  เชน  หองสมุด  

อินเตอรเน็ต  รานอาหาร  พืน้ที่สําหรับรับประทานอาหารที่นํามาเอง  หองพักเด็กเลก็  ฯ ล ฯ 
5    วิธีการจัดทําหรือจัดหานิทรรศการ 

 
 2.   การศึกษารูปแบบศูนยวทิยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยใชวิธีสํารวจ         
ความคิดเห็น 

2.1  ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใชในการสํารวจความคิดเหน็ม ี 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญดานศูนย

วิทยาศาสตรในประเทศไทยจํานวน 44 คน และครูผูสอนวิทยาศาสตรที่เขารวมอบรมเรื่อง  การ
เรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพพิิธภัณฑวิทยาศาสตร จดัโดยองคการพิพิธภัณฑ           
วิทยาศาสตรแหงชาติ  จํานวน  3  รุน  รุนละ  320  คน  รวมครูผูสอนทั้งหมดจํานวน   960  คน 

2.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 
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ศึกษาความคดิเห็นของประชากรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาความคิดเห็นสอดคลองกับขอบเขตเนื้อหาใน
การวิเคราะหเอกสารรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก ในดานตอไปนี ้

2.2.1     ลักษณะการจัดนิทรรศการและกจิกรรมการศึกษา 
1.  เนื้อหาที่จดั 
2.  ลักษณะของนิทรรศการ 
3.  ลักษณะของกิจกรรมการศึกษา 

2.2.2     กระบวนการดําเนินงาน   ในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงคในการดําเนนิงาน 
2.  บุคลากร 
3.  วิธีการหารายได 
4.  วิธีการประชาสัมพันธ 
5.  วิธีการจัดทาํและจัดหานิทรรศการ 
6.  บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 
 การศึกษารูปแบบของศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศ  สวนใหญเปนการรวบรวม
ขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต  ซ่ึงมักมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมอยูเสมอ  
การศึกษาในครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543  ถึงเดือนมิถุนายน         
พ.ศ. 2544  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก 
โดยการวิเคราะหเอกสารและขอมูลจาก 
เครือขายอินเตอรเนต ในดานตอไปนี้  

- การจัดกจิกรรม 
- การดําเนินงาน 

 
 

                                          สังเคราะหรูปแบบของศูนยวทิยาศาสตรทั่วโลก  
เพื่อนํามาพัฒนาแบบสอบถามความคิดเหน็ 
ของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและ 
ครูผูสอนวิทยาศาสตรถึงรูปแบบของ 
ศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
 
 
     สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน                   สอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน                                       

ศูนยวิทยาศาสตรถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ               วิทยาศาสตรถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ 
ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย                                 ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

 
 
 

                                                  นําเสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร 
                   ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
                                 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในครั้งนี ้  ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยนํ าเสนอใน  5  ตอน  ตอนแรกกลาวถึงพิพิธภัณฑ
ความหมายและประเภทของพิพิธภัณฑ  ตอนท่ีสองกลาวถึงพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตรประเภทตาง  ๆ  ท่ีมีในประเทศไทย  ตอนท่ีสามกลาวถึงศูนยวิทยาศาสตรซ่ึงเปนรูป
แบบใหมของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและบทบาททางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร  ตอนท่ีส่ีกลาว
ถึงความเปนมาของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยและศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ  และตอน
สุดทายกลาวถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

พิพิธภัณฑ : ความหมายของพิพิธภัณฑ

เม่ือกลาวถึง “พิพิธภัณฑ”  คนสวนใหญมักจะนึกถึงสถานท่ีเก็บของเกาท่ีเลิกใชงานแลว
ของมีคา  ของสํ าคัญในราชวงศ  หรือสมบัติของชาติในอดีต  มีบรรยากาศเงียบสงบ   เปนสถานท่ี
สํ าหรบันกัวิชาการท่ีจะไปศึกษาหาความรูจากของโบราณเหลานั้น  ไมใชสถานท่ีสํ าหรับประชาชน
ท่ัวไปเขาไปหาความสนุกสนาน  ความเขาใจดังกลาวเปนเพราะพิพิธภัณฑในประเทศไทยสวนใหญ
มีลักษณะและทํ าหนาท่ีเชนนั้น  ความจริงแลว  พิพิธภัณฑยังมีความหมายท่ีกวางขวางกวานั้น  และ
ทํ าหนาท่ีในการใหบริการในดานอ่ืน ๆ  ไดเชนกัน

นบัตัง้แตมีการสัมมนาเรื่องหนาท่ีทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ  ซ่ึง UNESCO จดัขึน้ใน
ป พ.ศ. 2501  ท่ีกรุงริโอ  เดอ จาเนโร  ประเทศบราซิล  ทํ าใหความหมายและขอบขายของ
พิพิธภณัฑมีการพัฒนามาโดยตลอด  ความหมายท่ีใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน  ไดแก
ความหมายท่ีสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาต ิ(International Council of Museum : ICOM)  ก ําหนด
ไวในบทบัญญัติมาตรา 3 และ 4  ดังนี้ ( ประชุม  พุมเพ็งพันธุ 2530, อางถึงใน  สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2542 ข : 8 – 9 )

มาตรา 3  “สถาบันถาวรใดก็ตาม  ท่ีตั้งขึ้นโดยไมหวังผลประโยชนหากํ าไร  จัดตั้งขึ้น
เพ่ือบริการรับใชสังคมและเพ่ือการพัฒนาสังคม  และเปดโอกาสใหสาธารณชนท่ัวไปเขาชม  เพ่ือ
ประโยชนในทางสงเสริมการอนุรักษ  การคนควาวิจัย  การส่ือสารความรูความเขาใจ  และจัดแสดง
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เผยแพรโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาหาความรู  เพ่ือการเลาเรียน  และเพ่ือความบันเทิงใจ  ตอ
หลักฐานทางวัตถุอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและส่ิงแวดลอมของมนุษยเรา  ถา
สถาบันใดอยูในขอบขายนี้  สถาบันนั้นถือวาเปนพิพิธภัณฑสถาน”

มาตรา  4  ยังไดกลาวถึงค ําจํ ากัดความวา  พิพิธภัณฑสถานยังรวมถึง
1.  สถาบันเพ่ือการอนุรักษหรือสงวนรักษา        และแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงและเปดบริการ

อยางถาวร  เชน  หอสมุด  หอจดหมายเหตุ
2.  โบราณสถานทางธรรมชาติวิทยา  แหลงทางโบราณคด ีและแหลงทางชาติพันธุวิทยา

ตลอดจนโบราณสถานทางประวัติศาสตร          และแหลงหรือสถานท่ีท่ีมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑใน
ตวัเองโดยธรรมชาติ  ซ่ึงควรคาแกการอนุรักษและปลูกฝงความรูความเขาใจ

3.  สถาบันท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต   เชน    สวนพฤกษชาติ    สวนสัตว    สถานเล้ียง
สัตวนํ้ า  บริเวณสงวนส่ิงมีชีวิต (Vivara) วนอุทยาน

4.  สถานท่ีธรรมชาติ  ท่ีจัดไวเปนเขตสงวน
5.  ศูนยวิทยาศาสตรและหอดาราศาสตร

ความหมายท่ีกรมศิลปากร ไดรวบรวมไวและเผยแพรมีดังนี้ (กรมศิลปากร 2532, อางถึง
ใน  สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2542 ข : 10)

Webster’s Dictionary of Synonym บัญญตัิความหมายของพิพิธภัณฑสถานไววา   
พิพิธภัณฑสถานเปนท่ีสะสมหรือรวบรวมวัตถุทางธรรมชาติ  วิทยาศาสตร  ส่ิงแปลกประหลาดและ
ศิลปวัตถุ

Dictionary of Education (Carter V. Good) ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑสถานไววา
เปนสถานท่ีรวบรวมหรือสงวนวัตถุท่ีมีความสํ าคัญทางธรรมชาติ  วิทยาศาสตร  และศิลปะ

ศาสตราจารยฟอยลส  (Floyles)  แหงมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร (Rochester)  ประเทศ
อังกฤษ  ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑสถานวา  เปนสถาบันซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะเก็บรักษาวัตถุ
ท่ีแสดงถึงปรากฎการณทางธรรมชาติ

สรปุไดวา  พิพิธภัณฑ  เปนสถาบันเปดท่ีมุงใหบริการการศึกษา  และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแกสาธารณชนท่ัวไปในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยและส่ิงแวดลอม  โดยจะใหบริการดานใด
ดานหนึง่ก็ได เชน  ประวัติศาสตร  วิทยาศาสตร  ฯ ล ฯ  ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับความสนใจและความพรอม
ของพิพิธภณัฑนัน้ ๆ วาจะใหบริการดานใดบาง  บริการของพิพิธภัณฑเปนบริการการศึกษาท่ีจัดให
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ผูเขาชมไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง  โดยจัดเตรียมส่ิงแสดงใหอยูในรูปท่ีเอ้ืออํ านวยใหผูชม
สามารถเรียนรูดวยตนเองเปนหลักสํ าคัญ

ประเภทของพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑโดยท่ัวไปมีหลายรูปแบบ  บางแหงจัดแสดงความรูในหลาย ๆ สาขา  บาง
แหงจัดแสดงเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง  ซ่ึงสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาต ิ (ICOM) จดัแยกประเภท
ของพิพิธภัณฑออกเปน 4  ประเภท  ดังนี้ (บุญเริง  แกวสะอาด 2534 : 5-8)

1. พิพิธภัณฑทางโบราณคดี (Archeology  Museum)
2. พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Museum)
3. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Museum)
4. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museum)

ดานิลอฟ (Danilov  1990 : ix) แบงประเภทของพิพิธภัณฑออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้
1. พิพิธภัณฑดานศิลปะ (Art Museums)
2. พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตร (History Museums)
3. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (Science Museums)

นอกจากนี้  บุญเริง  แกวสะอาด (2534 : 9)  ไดแบงประเภทของพิพิธภัณฑตามลักษณะ
หนาท่ีและการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้

1. พิพิธภัณฑในลักษณะดั้งเดิม (Traditional Museums) จะเนนการสงวนรักษา และ
แสดงวตัถุท่ีเปนของจริง เนนถึงคุณคาของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในดานธรรมชาติวิทยาก็จะเนน
การสงวนรกัษา คนควารวบรวมตัวอยางทรัพยากร เพ่ือใชในการศึกษา อางอิง วัตถุพิพิธภัณฑจึงมี
คาสํ าหรบัการเรียนรูของนักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร นักโบราณคดี และนักศึกษาเปนสํ าคัญ

2. พิพิธภณัฑแนวใหม ซ่ึงมีการเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาสํ าหรับประชาชนท่ัวไปมากขึ้น
กจิกรรมตาง ๆ จะเนนการเรียนรูดวยตนเอง และเนนกิจกรรมท่ีผูชมมีสวนรวมทํ ากิจกรรมตาง ๆ
ดวยตนเอง เชน มีการทดลองในนิทรรศการ มีการทดลองในหองปฏิบัติการ มีกิจกรรมสงเสริมให
พอแมลูกไดทํ ารวมกัน ในการเรียนรูดวยเครื่องเลน เครื่องทดลอง หรือกิจกรรมในลักษณะอ่ืน ๆ
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พิพิธภณัฑประเภทตาง ๆ  ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนประเภทท่ีมี
จ ํานวนนอยท่ีสุด  ในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีมีพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรมากท่ีสุดใน
โลกนัน้  จากจํ านวนพิพิธภัณฑท้ังหมด 7,000  กวาแหง  เปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรประมาณ 1 ใน
5  แตเปนประเภทท่ีมีผูสนใจเขาชมมากท่ีสุด  โดยมีจํ านวนผูชมถึงเกือบครึ่งของผูชมพิพิธภัณฑ
ท้ังหมด ( Danilov  1990 : ix )

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรยังสามารถแบงออกเปนประเภทหรือสาขาตาง ๆ  อีกมากมาย
ตามลักษณะของวัตถุและกิจกรรม  ถึงแมบางแหงจะไมไดใชค ําวาพิพิธภัณฑ  แตก็มีบทบาท
การด ําเนินงานเชนเดียวกัน  จํ าแนกไดดังนี ้(Danilov  1990 : x )

1. สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า (Aquarium, Marine Museum, Marinelife Park )
2. พิพิธภัณฑการบินและอวกาศ ( Aviation and Space Museum )
3. สวนพฤกษศาสตร ( Botanical Garden, Conservatories and Arboretum )
4. พิพิธภัณฑประวัติอุตสาหกรรม ( Industrial History Museum )
5. พิพิธภัณฑการเดินเรือ ( Maritime and Naval Museum )
6. พิพิธภัณฑทางการแพทย ( Medical and Health Museum )
7. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ( National History Museum )
8. ทองฟาจ ําลองและหอดูดาว ( Planetarium and Observatories )
9. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( Science and Technology Center )

10. พิพิธภัณฑยานยนต ( Transport, Automobile and Railway Museum )
11. สวนสัตว ( Zoo, Wildlife Park )
12. อ่ืน  ๆ

ศนูยวิทยาศาสตร

ศูนยวิทยาศาสตร (Science Center) หรอืศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and
Technology Center) ในความหมายเดียวกัน  เปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรรูปแบบใหมซ่ึงเกิดขึ้นเปน
จ ํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ  50  ปท่ีผานมา  และภายในระยะเวลาไมนานนัก
พิพิธภณัฑรูปแบบนี้ก็ไดรับความนิยมสูงสุด  ศูนยวิทยาศาสตรกวา  300  แหงในสหรัฐอเมริกามี
ผูชมถึงปละ  115  ลานคน  ซ่ึงมากขึ้นถึง  3  เทาจากเม่ือ  10  ปท่ีแลว  (Bjerklie 1999 : 1 ) และ
ถือไดวามีประสิทธิภาพสูงสุดไปท่ัวโลก  ลักษณะของพิพิธภัณฑรูปแบบนี้ท่ีแตกตางไปจาก
พิพิธภัณฑในลักษณะดั้งเดิม (Traditional Museums) คอื  มีการใหความรูความเขาใจแกคนท่ัวไปใน
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เรือ่งของวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการแพทย  โดยผานกระบวนการเรียนรูท่ีสนุกสนาน  ไดท้ังความรูและความบันเทิง  และส่ิงท่ี
นาสนใจทีสุด  คือ  การใชเรื่องราวในปจจุบันมากกวาท่ีจะเปนประวัติศาสตร  นิทรรศการท่ีจัด
แสดงเนนการเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมสัมผัส  ทดลอง  จับตองดวยตนเอง (honds-on exhibits)
มากกวาการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑท่ีมีคา (Danilov 1982 : 3)  โดยท่ัวไปแลวการจัดกิจกรรมใน
ศูนยวทิยาศาสตรมักไมตองมีนักวิชาการเฉพาะดานหรือภัณฑารักษ (curator) มาคอยดูแล  และ
ไมไดเนนหนักในเรื่องงานวิจัยดานวิทยาศาสตร  จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปท่ีไมมี
ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรลึกซ้ึงมากนักไดเขาไปเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร

ศูนยวทิยาศาสตรจ ํานวนมาก  โดยเฉพาะในตางประเทศ  มักใชช่ือท่ีแสดงถึงความมี
ชีวติชีวา  และกระตุนความสนใจของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชเรียนรูหลักการทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางของช่ือตาง ๆ  เหลานั้น  เชน  Discovery Place, Discovery Center, Exploratorium,
Exploreum, Hall of Science, Imaginarium, Impression 5, Institute of Science, Omniplex  และ
Science Station (Danilov  1990 : 291)

ศูนยวทิยาศาสตรบางแหงเดิมจัดตั้งขึ้นเปนพิพิธภัณฑทางธรรมชาติ  มีลักษณะการจัด
นทิรรศการแบบดั้งเดิม (Traditional Museum)  แตภายหลังไดปรับเปล่ียนรูปแบบมาสูการจัด
นทิรรศการท่ีเนนใหผูชมมีสวนรวม  สนุกสนาน  และเราใจ  ตัวอยางเชน  Science Museums of
Minnesota ท่ีเมืองเซนตปอล ( St.Paul )  ซ่ึงจดัตั้งขึ้นตั้งแต ป ค.ศ. 1907  Rochester Museum and
Science Center ในเมืองนิวยอรค  จัดตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1912  และ Cranbrook Institute of Science
ในเมืองมิชิแกน  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1930 (Danilov 1990 : 291-292)  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใช
ค ําวา “ศูนยวิทยาศาสตร” “ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  และ “พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร”  ใน
ความหมายเดียวกัน

บทบาททางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร

บทบาทท่ีสํ าคัญและเปนวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรคือบทบาท   
ในการใหการศึกษา (Allmon 1994, Chizar, Murphy and liff  1990, Conway 1982, quoted in
Heimlich  1996 : 2 )โดยเปนแหลงความรูท่ีเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดเพ่ิมเติมความรูความ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและธรรมชาติรอบตัว ในศูนยวิทยาศาสตรมีการจัด
แสดงนิทรรศการในเนื้อหาและเรื่องราวท่ีหลากหลาย   มีท้ังการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตร
การจดัแสดงวัตถุตัวอยาง  เครื่องจักรกลและอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ  รวมไปถึงการจัดแสดงผลงาน
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ของนกัวทิยาศาสตร  ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี และความรูเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเรา  ตัวอยาง
เชน  ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ  เรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษยและพฤติกรรมของสัตว  เปนตน

นทิรรศการดังกลาวขางตนของศูนยวิทยาศาสตร  มีลักษณะท่ีจะสามารถกระตุนผูชม
ใหเกดิปฏิสัมพันธกับตัวนิทรรศการ    โดยใหผูชมเกิดคํ าถาม  อันเปนการชวยใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง  ตวันิทรรศการมักถูกออกแบบใหจัดแสดงปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งในธรรมชาติหรือ
กระบวนการตามปกติของธรรมชาติท่ีซับซอน   โดยแยกปรากฏการณหรือกระบวนการนั้น ๆ ให
โดดเดนออกมาจากปรากฏการณรอบ ๆ   เพ่ือใหผูชมเกิดความอยากรู  อยากทดลอง  ไดทดลองทํ าดู
และในท่ีสุดเกิดความรูความเขาใจในส่ิงนั้น ๆ

นอกเหนอืจากบทบาทในการใหความรูเรื่องวิทยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตรยังเปนแหลง
การเรยีนรูท่ีสามารถกระตุนใหเกิดเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  ประสบการณการเรียนรูท่ีไดจาก
ศูนยวิทยาศาสตรสามารถทํ าใหผูชมท้ังเด็กและผูใหญเกิดความอยากรูอยากเห็น  และชอบท่ีจะ
คนหาค ําตอบ  หลายคนพบวาหลังจากท่ีพวกเขาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรแลว  พวกเขาเริ่มสังเกตส่ิง
ตาง ๆ รอบตัวซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมเคยทํ ามากอน   และพวกเขาสามารถเขาใจปรากฏการณตาง ๆ
ไดชัดเจนและลึกซ้ึงขึ้นกวาเดิม

เนือ่งจากศูนยวิทยาศาสตรมีบทบาทในการใหการศึกษา  เราจึงจัดศูนยวิทยาศาสตรเปน
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน (Nonformal Institutions)   เชนเดียวกับสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ
คลาย ๆ กัน  เชน พิพิธภัณฑ  สวนสัตว  ศูนยศึกษาธรรมชาติ    สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า  ซ่ึงถือเปน
แหลงเรียนรูนอกระบบโรงเรียน   ท่ีเปดโอกาสใหผูเขาชมมีการเรียนรูตลอดชีวิต (Schroeder 1970,
quoted  in  Heimlich 1996 : 1)  การจดัการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตรมีลักษณะท่ีแตกตางไปจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนซ่ึงอาจมีขอบเขตจํ ากัดบางอยาง ศูนยวิทยาศาสตรสามารถจัดโปรแกรม
และกจิกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ   จึงทํ าใหสามารถเขาถึงกลุมครอบครัว
ชุมชน  เยาวชน  สตร ี และกลุมคนท่ีไมไดเปนผูท่ีศึกษาหรือทํ างานดานวิทยาศาสตรโดยตรง

ถึงแมศูนยวิทยาศาสตรจะเปนแหลงเรียนรูนอกระบบโรงเรียน  แตส่ือการเรียนรูใน
ศูนยวทิยาศาสตรใชสํ าหรับการสอนในโรงเรียนไดเปนอยางดี  ครูสามารถใชนิทรรศการเปน
ส่ือการสอน  หรือจัดทํ าใบงานใหนักเรียนคนหาคํ าตอบในขณะท่ีเขามาชมศูนยวิทยาศาสตร  และ
ใชเปนตนแบบในการพัฒนาส่ือการสอนในช้ันเรียนได  ศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวนมากมีโปรแกรม
สํ าหรับพัฒนาครูวิทยาศาสตรท้ังกอนเขาทํ างาน (Pre-service) และในขณะประจํ าการอยู(In-service)
นอกจากนี้  ศูนยวิทยาศาสตรหลาย ๆ แหงยังจัดใหมีหองสมุด  ศูนยสารสนเทศ  ฟลม  หองแสดง
สาธิตทางวิทยาศาสตร  ฯลฯ  เพ่ือใหผูสนใจไดคนควาขอมูลเพ่ิมเติมอีกดวย  ถือไดวา
ศูนยวทิยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูท่ีสามารถตอบสนองการศึกษาในระบบโรงเรียน  โดยเปน
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แหลงสนับสนุนทรัพยากรท่ีเปนส่ือการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเนื้อหาของ
นิทรรศการสวนใหญในศูนยวิทยาศาสตรสอดคลองกับหลักสูตรในโรงเรียนโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จากผลการสํ ารวจแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตามอัธยาศัย (A National Survey of
Institutions of Informal Science Education 1994 )  ของสหรัฐอเมริกาจ ํานวน  440  แหง  ซ่ึง
ประกอบดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  สวนสัตว  สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
สวนพฤกษศาสตร  ทองฟาจํ าลอง  พิพิธภัณฑเด็ก  และศูนยศึกษาธรรมชาติ  พบวารอยละ  75  มี
การจดัเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเห็นวาเปนภารกิจหนึ่งท่ีมีความสํ าคัญ  โดยแต
ละแหงสนับสนุนโรงเรียนประมาณ  50  แหง  และครูประมาณ  1,000  คน  ในรูปแบบของการจัด
ใหนกัเรยีนเขามาชมและทํ ากิจกรรมตาง ๆ  เปนหมูคณะ  หรือการมีหนวยบริการเคล่ือนท่ีเขาไปจัด
กจิกรรมใหเด็กนักเรียนถึงในโรงเรียน  การฝกอบรมครู  ท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ท้ังการฝก
ปฏิบัติการและใหคํ าปรึกษา รวมถึงสนับสนุนส่ือชุดทดลองทางดานวิทยาศาสตร (American
Science Technology Association 2000)

นอกเหนอืจากการสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน  ศูนยวิทยาศาสตรยังอํ านวย
ประโยชนแกนักศึกษาท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน  ซ่ึงประสบปญหาตาง ๆ  ในการเรียนการสอนดาน
วทิยาศาสตร  ท้ังปญหาขาดแคลนครูผูสอน  ขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน  แมแตหอง
ปฏิบัตกิาร (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2541 : 34 )  การใชประโยชนจาก
ศูนยวทิยาศาสตรจะชวยใหปญหาเหลานี้ลดนอยลง  โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในศูนยวิทยาศาสตร
ทดแทน  ท้ังเนื้อหานิทรรศการและการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและเปาหมายในการ
เรียน  เชนเดียวกับนักเรียนในระบบโรงเรียน

นอกจากนี ้  การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ พุทธศักราช  2542  ก็ไดเปดโอกาสใหศูนยวิทยาศาสตรทํ าหนาท่ีเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวติ  ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนตอความพยายามในการน ําองคความรูและการบริการทางวิชาการใน
ศูนยวทิยาศาสตรมาเช่ือมโยงกับระบบการศึกษามากขึ้น โดยการนํ าความรูท่ีเกิดจาก
ศูนยวิทยาศาสตรซ่ึงเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยเทียบโอนมาสูการศึกษาในระบบ (สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2542 ข : 16)

สํ าหรบัผูท่ีไมไดก ําลังศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน  ศูนยวิทยาศาสตรเปน
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต  ท่ีเปดโอกาสใหบุคคลทุกกลุมเปาหมาย  ทุกเพศ  ทุกวัย  ไดเขามาแสวงหา
ความรู  ขอมูลขาวสาร  และฝกทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันจํ าเปนสํ าหรับการดํ ารง
ชีวติไดตลอดชีวิตของเขา  เม่ือใดก็ไดเทาท่ีเขาตองการ
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การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยวทิยาศาสตรเปนสถาบันการศึกษา แตศูนยวิทยาศาสตรไมใชโรงเรียน              

ศูนยวทิยาศาสตรสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางและทํ าไดยากในโรงเรียน   นักการศึกษา
นกัวทิยาศาสตร  และนักออกแบบ  ตางก็ตระหนักดีวาพวกเขาก ําลังจัดการศึกษา   อยางไรก็ตาม
ลักษณะท่ีแทจริงและขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรก็ยังไมเปนท่ีเขาใจมากนัก  
งานวจิยัเกีย่วกับประสบการณการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนเรื่องท่ีทํ ายาก  เนื่องจากลักษณะ
ของนิทรรศการท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธของผูชม  และไมตองมีค ําอธิบาย พ้ืนฐานความรูและภูมิหลัง
ท่ีแตกตางกันของผูชม  และรูปแบบท่ีหลากหลายของศูนยวิทยาศาสตรเอง  การศึกษาวิจัยเรื่อง
การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร มักเปนการศึกษาพฤติกรรมของผูชมหรือการสัมภาษณผูชม
ในประเดน็ตาง ๆ ผลจากการศึกษาทํ าใหเขาใจพฤติกรรมของผูชมศูนยวิทยาศาสตร  และไดรูวาควร
ออกแบบนทิรรศการและคํ าอธิบายอยางไร  ลักษณะของงานวิจัยในปจจุบันจึงเปนเพียงการหา
รปูแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศูนยวิทยาศาสตร  อยางไรก็ตามดวยลักษณะตาง ๆ เหลานี้เองท่ีทํ า
ใหศูนยวทิยาศาสตรนาสนใจ  และหากไดทํ าการศึกษาวิจัยในเรื่องของประสบการณการเรียนรูใน
ศูนยวิทยาศาสตรก็จะเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง

การจดัการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร  สามารถจัดไดในหลายลักษณะ กิจกรรมบาง
ประเภทเปนการเรียนรูอยางเปนทางการ (formal learning) เชน  การฝกปฏิบัติการ (workshop)    
การบรรยาย (lectures) การจัดช้ันเรียน  (classes)  และการแสดง (shows)  เนือ่งจากกิจกรรมเหลานี้มี
หลักสูตร  มีวัตถุประสงคและแบบแผนการเรียนรูท่ีแนนอน  ควบคุมโดยผูจัด  กิจกรรมบางประเภท
เปนการจัดการเรียนรูอยางไมเปนทางการ (nonformal learning) ซ่ึงด ําเนินการโดยเจาหนาท่ี  เชน
การนํ าชมพรอมอธิบาย (tours) แผนปายคํ าอธิบาย (information signage) นทิรรศการและ
กจิกรรมการทดลองตาง ๆ (exhibits/interactive displays) และการท่ีผูชมแตละคนเขาชม
ศูนยวทิยาศาสตรดวยตนเอง  และเลือกท่ีจะเรียนรูอะไรบางในศูนยวิทยาศาสตรนั้น  ถือเปนการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (informal learning) (Deim 1994) ดงันัน้จึงกลาวไดวา  การเรียนรูใน
ศูนยวทิยาศาสตรนั้นเปนท้ังการเรียนรูอยางเปนทางการ  เปนท้ังการเรียนรูอยางไมเปนทางการ
และเปนท้ังการเรียนรูตามอัธยาศัย (Heimlich 1996)

บางครัง้อาจมีผูกลาววา  การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนการศึกษาตามอัธยาศัย
เนือ่งจากเปนการเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง  เปนการช้ีน ําตนเองโดยไดรับการจูงใจใหมี
ความสนใจใฝรู  เกิดความสงสัย  การคิดคนหาค ําตอบ  และสรางสรรคจินตนาการจากการชม
นทิรรศการ  ผูชมเปนผูตัดสินใจและจัดโปรแกรมของตนเองในการชมนิทรรศการ  โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนเปนความรู  และความบันเทิง  หรือท้ังสองอยาง  กิจกรรมการศึกษา
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ตามอัธยาศัยสวนใหญท่ีจัดนั้น  มักเนนการมีสวนรวมในการคนหาคํ าตอบและเปดโอกาสใหมี
ปฏิสัมพันธกันระหวางเด็กและผูใหญ  หรือเปนกิจกรรมท่ีท้ังเด็กและผูใหญรวมกิจกรรมได  ซ่ึงจะ
ชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว  พอ  แม  ลูก  เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ตามอัธยาศัย  อันเปนส่ิงท่ีตลอดชีวิตของแตละบุคคล  จะพบกับบรรยากาศเชนนี้มากมายกวา
การเรียนรูในโรงเรียน (National Science Foundation 1999)

ประสบการณการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร

จดุเดนของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรคือการท่ีไดมีความสัมพันธกับผูอ่ืน (Peer
Interaction)  บรรยากาศการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรทํ าใหผูท่ีเขามาชมศูนยวิทยาศาสตร ไมวาจะ
มากบักลุมเพ่ือน   มากับครอบครัว  หรือกลุมนักเรียนจากโรงเรียน  ตางก็จะไดมีกลุมสัมพันธท้ัง
โดยตัง้ใจและไมตั้งใจ  กลุมของผูชมนิทรรศการแตละกลุมประกอบดวยบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน
ในดานตาง ๆ เชน  อายุ  ประสบการณ  และภูมิหลัง  นิทรรศการแตละชุดจะทํ าใหเกิดการพูดคุย
โตตอบกนัระหวางกลุมผูชม  ซ่ึงอาจเปนนักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับครู  หรือระหวางเด็กกับ
ผูปกครอง  ใหไดมีโอกาสทดลองและเลนรวมกัน  บทบาทในการเปนครูสลับจากคนหนึ่งไปสู
อีกคนหนึง่หรือกลับไปมาระหวางกัน  หรือผูชมคนหนึ่งอาจไดยินค ําอธิบายแกกันระหวางผูชม
คนอ่ืน ๆ  ซ่ึงทํ าใหเขาไดมีความรูความเขาใจในนิทรรศการเรื่องนั้นไปดวย  จากการสํ ารวจ
นทิรรศการท่ีผูชมสนใจมาก ๆ พบวามักเปนนิทรรศการท่ีไดรับการออกแบบใหไดทดลองพรอม
กนัมากกวา 1 คน

ผูชมท่ีเขามาชมศูนยวิทยาศาสตรนั้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาเรียนรู  ท้ังสํ าหรับ
ตนเองหรอืครอบครัว  ซ่ึงแตกตางจากการไปเท่ียวสวนสนุก  ประสบการณจากการเรียนรูใน
ศูนยวิทยาศาสตรเปนเรื่องท่ีทํ าไดงาย ๆ  และสนุกสนาน  ผูชมจ ํานวนมากกลับมาเท่ียวชม
ศูนยวทิยาศาสตรหลายครั้งโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสนุกสนานและไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพ่ิมขึ้น

จากการตดิตามสังเกตพฤติกรรมของผูท่ีเขาชมศูนยวิทยาศาสตรภายในอาคาร  พบวา
ผูชมเดนิดูนิทรรศการท่ีตนสนใจ  และผานเลยนิทรรศการท่ีตนไมสนใจหรือเคยดูมาแลว  โดย
การตดัสินใจของเขาเอง  ไมจ ําเปนตองดูทุกนิทรรศการ  ซ่ึงลักษณะในการจัดนิทรรศการก็เอ้ือแก
การกระทํ าเชนนั้น  จูดี้  ไดมอนด  ไดทํ าการศึกษากลุมผูชมท่ีมาเปนครอบครัว  โดยการติดตาม
สังเกตระหวางการเดินดูนิทรรศการ  พบวา  บางนิทรรศการใชเวลาไมถึงนาที  แตบางนิทรรศการ
ใชเวลานาน 5 – 30  นาที  ซ่ึงสอดคลองกับ  และจอหน  ฟอลค  ทํ าการศึกษาท่ีสถาบันสมิธโซเนียน
(Smithsonian) พบวาผูชมเลือกดูเฉพาะในเรื่องท่ีเขาสนใจและพรอมท่ีจะคนควาตอไป
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ในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญผูชมใชเวลาประมาณ  2  ช่ัวโมง  และพบวา
สวนใหญมาชมแลวหลายครั้ง  จํ านวนมากกวารอยละ 10  กลับมาอีกภายใน 6  เดือน  ในการ
ดนูทิรรศการบางอยางแมจะเปนนิทรรศการท่ีเคยดูแลวก็ยังคงสนุกสนาน  และเต็มใจท่ีจะอธิบายให
ผูอ่ืนไดรูหรือทํ าใหดู  นักเรียนบางคนกลับมาใหมกับผูปกครอง  นักเรียนบางคนหรือแมแตครูก็ตาม
น ํานทิรรศการท่ีเห็นไปใชในหองเรียน   โดยศูนยวิทยาศาสตรจะมีคูมือหรือชุดทดลองและอุปกรณ
ขายเพ่ือใหนํ าไปทดลอง  เลน  หรือคนควาตอท่ีบานได

ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร

ยุคล  พิริยะกุล ( 2535 ค : 43 – 44 ) กลาวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษาใน
ศูนยวิทยาศาสตรไวดังนี้

1.   ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมตาง   ๆ    ไดดวยตนเอง      ตาม
ความพอใจ   โดยผูอํ านวยความสะดวกจะไมเขามามีสวนในการควบคุม   ส่ังการ     หรือกํ าหนดให
ผูเรียนปฏิบัติตาม

2. เปนการเรียนรูดวยตนเอง ท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมจ ํากัดเวลา เรียนไดตาม
ความพอใจและความสนใจของผูเรียน อาจมีผูอํ านวยความสะดวกทํ าหนาท่ีกระตุนความสนใจ และ
ชวยเหลือใหผูเรียนสามารถหาค ําตอบจากปญหาตาง ๆ โดยการคนพบดวยตนเอง

3. อุปกรณหรือส่ือการเรียนรูตาง ๆ ท่ีจัดสรางขึ้น ควรมุงเนนใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินผสมผสานไปกับเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตรท่ีผูเรียนจะเกิดความรูสึกตื่นเตนและอยาก
จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่องกันไปโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย

4. เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธในกลุมผูเรียนดวยกัน หรือเด็กกับ
ผูใหญสามารถเรียนรูและทํ ากิจกรรมรวมกันไดโดยเปดเผย ภายใตบรรยากาศของความเปนเพ่ือน
และการเปนมิตรท่ีดีตอกัน

5. เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 กลาวคือ
สามารถไดยินดวยหู เห็นดวยตา สัมผัสดวยมือ และดมกล่ินไดดวยจมูก เปนตน ไมใชการเรียนรูท่ี
ผูเรยีนมีสิทธิแคเพียงการดูดวยตา เชน กิจกรรมในพิพิธภัณฑแบบดั้งเดิม

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและพลังงานแหงอเมริกา ( American Museum of  Science and
Energy 2000) กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตรไวดังนี้

1. เปนกจิกรรมท่ีใหประสบการณการเรียนรูดานวิทยาศาสตร พลังงานและเทคโนโลยี
โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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2. กจิกรรมท่ีจดัควรกระตุนความสนใจในดานวิทยาศาสตร พลังงานและเทคโนโลยี ใน
ขณะเดยีวกนัจะตองใหผูเรียนสามารถตั้งคํ าถาม และคนหาคํ าตอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในชีวิต
ประจ ําวันได เพ่ือสงเสริมใหบุคคลนั้นเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

3. กจิกรรมท่ีจัดควรอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรใหเขาใจไดงาย   ๆ              ครูหรือ
ผูปกครอง สามารถเขามารวมกิจกรรม แลวนํ าไปจัดในช้ันเรียนหรือท่ีบานได

จากค ํากลาวตาง ๆ  ขางตน  พอสรุปไดวา  การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนการเรียนรู
ดวยตนเอง  โดยการแตะตอง  สัมผัส  ทดลอง  แสวงหาปญหาและคนพบวิธีแกปญหา  ตลอดท้ัง
เรยีนรูและเขาใจกฎเกณฑหรือหลักการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง  ส่ือการเรียนรูท่ีใชใน
ศูนยวทิยาศาสตรจะมีลักษณะของความมีชีวิตชีวา  เชิญชวน  และทาทายใหเกิดการเรียนรู  โดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกดํ าเนินกิจกรรมได
หลากหลาย  ตามระดับความสามารถและความสนใจของตนท่ีตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี Screven
( 1976 : 271, อางถึงใน  ยคุล พิริยะกุล 2535 ค : 46) กลาววา  พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูซ่ึงมี
การจดัสภาพแวดลอมใหผูชมมีโอกาสเลือกท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง

หลกัการทางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร

หลักการหรือทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยวทิยาศาสตรซ่ึงมีลักษณะท่ีนาสนใจแตกตางไปจากในระบบโรงเรียน ท่ีพอจะกลาวถึงไดมี
ดวยกนั  4  ขอ        ขอแรกคือความอยากรูอยากเห็นซ่ึงถือเปนแรงจูงใจภายในของบุคคล  ขอท่ีสอง
คอืรปูแบบท่ีหลากหลายของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร  ขอสามคือกระบวนการเรียนรูท่ีเปน
การเลนและสํ ารวจคนหา  และขอสุดทายคือมุมมองทางดานวิทยาศาสตรท่ีดีขึ้นของบุคคลท่ัวไป
(Semper 1990 : 50)

หลักขอแรกคือนิทรรศการหรือกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรมีลักษณะท่ีสนุกสนานใน
การเรยีนรูและทาทายความสามารถ  อันเปนส่ิงจูงใจใหเกิดความอยากรูอยากลอง  ซ่ึงแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) ดงักลาวนี ้  มักถูกละเลยและไมใหความสํ าคัญในการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน  โดยในโรงเรียนจะใชรางวัลมาเปนส่ิงจูงใจ (Extrinsic Motivation) เชน
ปริญญาบัตร   ผลการสอบ  ค ํารับรองจากครู  หรืออาชีพการงานในอนาคต จนทํ าใหธรรมชาติของ
ความอยากรูอยากเห็นในเด็กลดลง  ผูท่ีเขามาชมศูนยวิทยาศาสตรไมตองทํ าขอสอบ  ไมไดรับ
ผลการสอบ  ไมตองพบกับค ําวาสอบไมผาน แตประสบการณท่ีไดจากศูนยวิทยาศาสตรอาจ
จดุประกายความคิดใหม ๆ ขึ้นในหองเรียนได  หรืออาจกลายเปนหัวขอสนทนากับเพ่ือนหรือกับ
ครอบครวัในเวลาตอมา   แรงจูงใจจากภายในดังกลาวซ่ึงก็คือความสนใจใครรู  ความสนุกสนานใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

การเรยีนรู  และอยากเอาชนะความทาทายจะมีผลใหสามารถเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และการคดิอยางมีเหตุมีผลผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีสนุกสนานในศูนยวิทยาศาสตร

การจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีกระตุนความอยากรูอยากลองเปนเรื่องท่ีทํ าไดไมยาก  
Mihaly Criszentmihalyi  ไดทํ าการศึกษากิจกรรมท่ีมีลักษณะดังกลาวโดยศึกษาจากกิจกรรมปน
หนาผา  และเลนหมากรุก  ผลจากการศึกษาพบวากิจกรรมเหลานั้นจะประสิทธิผลตอเม่ือไมยากเกิน
ความสามารถมากนัก  และตองมีผลตอบรับในทันที  หากเปนกิจกรรมท่ีงายเกินไปก็จะไมนาสนใจ
หรอืถายากเกินไปจนผูชมเกิดความรูสึกวาไมสามารถทํ าไดสํ าเร็จก็เชนกัน  ศูนยวิทยาศาสตรจึงควร
จดันทิรรศการซ่ึงตอบสนองความสนใจและความสามารถของบุคคลในระดับตางๆกัน  นิทรรศการ
แตละช้ินไมจ ําเปนตองเปนท่ีสนใจของทุกคน

หลักการขอท่ีสองคือการเรียนรูผานประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย   นิทรรศการท่ีดีใน
ศูนยวทิยาศาสตรควรเปดโอกาสใหไดใชความสามารถหลายรูปแบบ  ตัวนิทรรศการควรสะดุดตา
มองดนูาสนใจ  มีรูปรางสวยงาม  ในขณะเดียวกันอาจเคล่ือนไหวได  เชน  ใชมือหมุน  มีเสียงแสดง
การทํ างานหรือเสียงประกอบท่ีตื่นเตนเราใจ  ตัวอยางเชนการจัดนิทรรศการเรื่องสนามแมเหล็ก  ซ่ึง
อาจเปนเรือ่งท่ีบางคนคิดวายาก  ตองใชความรูเกี่ยวกับวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร   การเรียนรูใน
ศูนยวทิยาศาสตรเพียงใหผูชมถือแทงแมเหล็ก  2  แทง  ในระยะใกล ๆ  กัน  คั่นกลางดวยวัสดุชนิด
ตาง ๆ  เชน  กลองทราย  ผา  อากาศ  เพ่ือใหรูสึกถึงความแรงของสนามแมเหล็กท่ีแตกตางกัน  อัน
ทํ าใหเกิดความเขาใจเรื่องอํ านาจแมเหล็กได

อีกตวัอยางหนึ่งของนิทรรศการในลักษณะนี้  เชน  ท่ีศูนยวิทยาศาสตรออนตาริโอ  จัด
แสดงเรื่องไฟฟาและพลังงาน  โดยใหผูชมออกแรงใชปมมือหมุนสูบนํ้ าจากถังใบใหญดานลางขึ้นสู
ถังบนจนเต็ม  จากนั้นเปดวาลวใหนํ้ าไหลจากถังบนลงสูถังลาง  และใชพลังงานจากนํ้ าท่ีไหลลงสู
ถังลางไปปนเปนพลังงานไฟฟา  จากนั้นใหผูชมเลือกเปดสวิทช  3  อัน   สวิทชอันแรกเปด
หลอดไฟ 1 ดวง   สวิทชอันท่ีสองเปดไฟดวงใหญ  2  ดวง  และสวิทชอันท่ีสามทํ าใหรถไฟจ ําลอง
แลนได  ซ่ึงจากการทดลองเปดสวิทชท้ังสามอัน  จะทราบวาในปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีเทากันทํ า
ใหหลอดไฟดวงเดียวสวางท่ีสุด  หลอดไฟสองดวงใหแสงมัวกวา  และรถไฟจ ําลองแลนไปไดยาก
ท่ีสุด

หลักการขอสามคือลักษณะของการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมท่ีเปนการเลน (Playing)
และการสํ ารวจคนควา (Exploring)  ซ่ึงกระบวนการนี้มักจะถูกมองขามไป  หลายคนยังมีความคิด
วาการเลนเปนกิจกรรมสํ าหรับเด็กหรือบุคคลท่ีไมคอยมีสาระ  ศูนยวิทยาศาสตรท่ีมีบรรยากาศใน
การเรยีนรูท่ีสนับสนุนวิธีการนี้จึงมักทํ าใหถูกเขาใจผิดวาเปนสถานท่ีสํ าหรับเด็ก ๆ  อยางไรก็ตาม
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ศูนยวทิยาศาสตรถือวาการเลนมีบทบาทสํ าคัญท่ีทํ าไหบุคคลไดพัฒนาทักษะในการสังเกต  ทดลอง
และทดสอบความคิดสรางสรรคตาง ๆ  ทํ าใหเกิดการคนพบใหม ๆ

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูชมนิทรรศการ  ไดขอสนับสนุนวาการเลนสามารถพัฒนา
สมองใหเกดิความคิดสรางสรรคและทักษะการแกปญหาผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การประดิษฐ
วสัด ุ  การวาดรูป  ฯลฯ  ศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญจึงมักจัดสวนวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวย
ของเลนทางวิทยาศาสตรมากมาย  ท่ีแสดงปรากฎการณตาง ๆ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีตาง ๆ
เพ่ือชวยพัฒนาประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตรอันเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตอไปในอนาคต

หลักประการสุดทายเปนเรื่องของมุมมองทางวิทยาศาสตรของบุคคล  ผูท่ีเขามาชม
ศูนยวทิยาศาสตรตางก็มีอายุและภูมิหลังท่ีแตกตางกัน  มีทัศนคติตอส่ิงแวดลอมและพ้ืนฐานความรู
ทางวทิยาศาสตรท่ีแตกตางกัน  มีท้ังเด็กอายุ  6  ขวบจนถึงนักวิทยาศาสตรระดับปริญญาเอก  หรือ
ในแตละครอบครัวท่ีเขามาชมอาจมีบุคคลท้ัง  2  แบบอยูดวยกันก็ได   เม่ือวัยเด็ก  บุคคลมักจะเขาใจ
ส่ิงรอบ ๆ ตัวตามท่ีเขาเห็น  ซ่ึงมักผิดไปจากความจริงทางวิทยาศาสตร  ความเขาใจผิดเชนนี้อาจยัง
คงมีอยูแมจะไดรับการศึกษาในโรงเรียนแลวเปนเวลาหลายป   ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูท่ี
สามารถตอบสนองผูคนท่ีมีพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกันเหลานี ้  โดยการสรางนิทรรศการท่ีมีเนื้อหา
และรปูแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตัวนิทรรศการไดรับการออกแบบใหผูชมทุกระดับไดรับ
ความรูเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงเปนการพัฒนาใหมองส่ิงตาง ๆ รอบตัวใหเปนวิทยาศาสตรไดมากขึ้น

ตวัอยางของนิทรรศการซ่ึง Elsa Fesher  ใชเพ่ือศึกษาถึงมุมมองทางวิทยาศาสตรท่ีผิด
ของผูชมนิทรรศการคือนิทรรศการเรื่องแสงและเงา  โดยทํ าการศึกษาท่ีศูนยวิทยาศาสตร Reuben
Fleet  ในเมืองซานดิเอโก  โดยใชแผนกั้นแสงจากหลอดไฟใหผานไดทางเดียว และใหผูชมทํ านาย
ต ําแหนงและรูปรางของเงาท่ีเกิดขึ้นจากตัวเขาเอง  จากการศึกษาพบวาผูชมจ ํานวนไมนอยเขาใจผิด
วาเงาเกิดจากวัตถุ  แสดงใหเห็นถึงมุมมองท่ีผิดในเชิงวิทยาศาสตร  ดังนั้นในการออกแบบ
นทิรรศการควรจะตองระมัดระวังการตั้งสมมุติฐานผิดของผูชมอันเนื่องมาจากความเขาใจผิดเหลานี้
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ศนูยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

ตนแบบของศูนยวิทยาศาสตรซ่ึงขยายรูปแบบออกสูศูนยวิทยาศาสตรจํ านวนมากท่ัว
โลก  เปนพิพิธภัณฑท่ีมีช่ือเสียงมากแหงหนึ่งของโลก  คือ  Deutsches Museum  ในเมืองมิวนิค
ประเทศเยอรมัน  สรางขึ้นในป  ค.ศ. 1903  โดยเศรษฐีชาวเยอรมันซ่ึงเปนวิศวกรช่ือ Oskar  Von
Miller  โดยไดรบัการสนับสนุนอยางกวางขวางจากโรงงานอุตสาหกรรม  นักวิทยาศาสตร  สมาคม
วศิวกรเยอรมัน  และรัฐบาล  หลังจากรวบรวมเงินทุนและนิทรรศการจากท้ังในและตางประเทศ
จงึเปดแสดงนิทรรศการไดในป  ค.ศ. 1906 โดยใชสถานท่ีของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเดิม  ตอมา
เมืองมิวนิคไดบริจาคท่ีดินใหสรางพิพิธภัณฑแหงใหมขึ้นกลางเกาะในแมนํ ้า Isar  จงึยายมาเปน
พิพิธภัณฑ Deutsches Museum ในสถานท่ีปจจุบัน  ภายในมีการจัดแสดงส่ิงประดิษฐทาง
วทิยาศาสตร  หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการประดิษฐ
คดิคนและการคนพบทางวิทยาศาสตร  มีหองปฏิบัติการจ ําลองตั้งแตสมัยอารคีมีดิส  กาลิเลโอ  และ
คนอ่ืน ๆ  (Deutsches  Museum 2000)

ตอมา ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดน ํารูปแบบการจัด
นทิรรศการในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศเยอรมันมาใช  เชน  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมของชิคาโก (Chicago’s Museum of Science and Industry) และสถาบันแฟรงคลินของ
ฟลาเดลเฟย ซ่ึงตัง้ขึน้ในป ค.ศ. 1930  หลังจากนั้นศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวนมากเกิดขึ้นและขยายตัว
อยางรวดเร็วท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปอเมริกาเหนือ  (Bjerklie 1999 : 1)

ศูนยวทิยาศาสตรไดรับความสนใจมากในสหรัฐอเมริกา  ประชาชนจํ านวน 1 ใน 3 ของ
สหรฐัอเมริกาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรอยางนอยปละครั้ง  ศูนยวิทยาศาสตรจัดเปนหนึ่งในสถานท่ี
ทองเท่ียวยอดนิยม  ในทุกมลรัฐมีศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวนไมนอยกวา  10  แหง แตละแหงอาจมี
จดุเนนท่ีจะจัดแสดงวิทยาศาสตรในสาขาใดสาขาหนึ่ง  หรือบางแหงจัดแสดงครอบคลุมความรู
ดานวทิยาศาสตรในหลากหลายดาน  ตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรท่ีนาสนใจในทวีปอเมริกาเหนือ  เชน
The Exploratorium  ในเมืองซานฟรานซิสโก  และ The California Science Center  ในเมือง
ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา หรือ Science North ในเมืองซัดเบอรี่  ประเทศแคนาดา (Technopolis,
2000)

ในทวีปยุโรป ปจจุบันมีศูนยวิทยาศาสตรอยูอยางนอยประเทศละ 1 แหง
ศูนยวิทยาศาสตรท่ีใหญท่ีสุด  คือ La Villette  ในกรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  ตัวอยาง
ศูนยวทิยาศาสตรในยุโรปท่ีนาสนใจ  เชน  ในประเทศฝรั่งเศส  ฟนแลนด  สวีเดน  เดนมารก  และ
อังกฤษ (Technopolis 2000)
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จากขอมูลเครือขายศูนยวิทยาศาสตรท่ัวโลกในระบบอินเตอรเน็ตท่ีเวบไซต Hands – on
Science Centers Worldwide (2000) ระบุจ ํานวนศูนยวิทยาศาสตรท่ัวโลกท่ีมีเวบไซตเช่ือมตอกับ
เวบไซตขางตน  จํ าแนกตามทวีปไดดังนี้

1.   ทวปีแอฟริกา  มีจํ านวน  2  แหง  ในประเทศแอฟริกาใต
2.   ทวีปเอเชีย  มีจํ านวน  7  แหง  ในประเทศฟลิปปนส  สิงคโปร  เกาหลี  และไตหวัน

ประเทศละ  1  แหง  และในประเทศญี่ปุนมีจํ านวน  3  แหง
3. ทวีปออสเตรเลีย  มีจํ านวน  9  แหง
4.    ทวปียุโรป  มีจํ านวน  26  แหง  ในแตละประเทศ  ดังนี้  ประเทศอังกฤษ  จ ํานวน  7

แหง  ประเทศสวีเดนและฝรั่งเศสประเทศละ  4  แหง  ประเทศฟนแลนด  2  แหง  ประเทศ
สก็อตแลนด  เนเธอรแลนด  เดนมารก  เสปน  อิตาลี  เยอรมัน  และสวิสเซอรแลนด  ประเทศละ  1
แหง

5.     ทวปีอเมริกาเหนือ  จํ านวน  85  แหง  ในจํ านวนนี้อยูในประเทศแคนาดา  3  แหง
ท่ีเหลือจ ํานวน  82  แหง  อยูในสหรัฐอเมริกา

4. ทวปีอเมริกาใต  มีจํ านวน  1  แหง  ในประเทศอารเจนตินา

และในเครือขายเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Association of
Science Technology Center 1999) มีจ ํานวนศูนยวิทยาศาสตรท่ีมีเวบไซตเช่ือมตอกับเวบไซต
ขางตนจํ าแนกไดดังนี้

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  จํ านวน  248  แหง  ใน  45  มลรัฐ
2. ประเทศอารเจนตินา  จํ านวน  2  แหง
3. ประเทศออสเตรเลีย  จํ านวน  3  แหง
4. ประเทศบราซิล  จํ านวน  1  แหง
5. ประเทศแคนาดา  จํ านวน  11  แหง
6. ประเทศโคลัมเบีย  จํ านวน  1  แหง
7. ประเทศเดนมารก  จํ านวน  1  แหง
8. ประเทศฟนแลนด  จํ านวน  1  แหง
9. ประเทศฝรั่งเศส  จํ านวน  3  แหง
10. ประเทศเยอรมัน  จํ านวน  2  แหง
11. ประเทศจีน (ฮองกง) จ ํานวน  1  แหง
12. ประเทศอิหราน  จํ านวน  1  แหง
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13. ประเทศอิสราเอล  จํ านวน  3  แหง
14. ประเทศอิตาลี  จํ านวน  1  แหง
15. ประเทศญี่ปุน  จํ านวน  1  แหง
16. ประเทศมาเลเซีย  จํ านวน  1  แหง
17. ประเทศเมกซิโก  จํ านวน  4  แหง
18. ประเทศนิวซีแลนด  จํ านวน  1  แหง
19. ประเทศนอรเวย  จํ านวน  1  แหง
20. ประเทศฟลิปปนส  จํ านวน  1  แหง
21. ประเทศสิงคโปร  จํ านวน  1  แหง
22. ประเทศสเปน  จํ านวน  2  แหง
23. ประเทศสวีเดน  จํ านวน  2  แหง
24. ประเทศไตหวัน  จํ านวน  2  แหง
25. ประเทศอังกฤษ  จํ านวน   6  แหง

สํ าหรับศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  จากการสืบคนไมพบเวบไซตของ
ศูนยวิทยาศาสตรใดท่ีเช่ือมตอกับเวบไซตของเครือขายท่ีกลาวมาแลว  ท้ัง  2  เครือขาย

พิพิธภัณฑในประเทศไทย

จากขอมูลนามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยของกรมศิลปากร  กระทรวง
ศึกษาธิการ  สํ ารวจเม่ือป พ.ศ. 2539 – 2540  พบวาจ ํานวนพิพิธภัณฑท่ีขึ้นทะเบียนไวอยางเปนทาง
การมีอยู  270  แหง  สวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร ( 63 แหง )  และเมืองใหญ ๆ เชน
เชียงใหม (32 แหง)  นครปฐม (10 แหง)  นครราชสีมา (11 แหง)  เปนตน  ในขณะท่ีบางจังหวัดไมมี
ปรากฏ  เชน  แพร  ศรีสะเกษ  สระแกว  เปนตน

นอกจากนีย้ังพบวา  มีพิพิธภัณฑอีกประเภทท่ีไมไดขึ้นทะเบียนไว  และมีเปนจํ านวน
มากนบัเปนพันแหง  ไดแก  พิพิธภัณฑพ้ืนบานในชุมชนตาง ๆ  ท่ีเกิดจากการเห็นความสํ าคัญและ
สํ านกึของคนในทองถ่ิน  เชน  พิพิธภัณฑพ้ืนบานต ําบลหัวสํ าโรง  อํ าเภอทาวุง  จังหวัดลพบุร ี ศูนย
วฒันธรรมศรโีคตรบูร  อํ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เปนตน  (สํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาต ิ 2542 ข : 21)
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ในจ ํานวนพิพิธภัณฑสถาน  270  แหงท่ีขึ้นทะเบียนอยางเปนทางการนั้น  ผูวิจัย
วเิคราะหขอมูลจากนามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย  พ.ศ. 2540 พบวาจัดเปนพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตร  108  แหง  สวนท่ีเหลือเปนพิพิธภัณฑประเภทศิลปะโบราณคดี  เชน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในจังหวัดตาง ๆ  อนุสรณสถาน  เชน  พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว  ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  พิพิธภัณฑพ้ืนบาน
เชน  พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดมวง  อํ าเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  และพิพิธภัณฑพ้ืนบานจาทวี
อํ าเภอเมืองพิษณุโลก  พิพิธภัณฑประวัติศาสตร  เชน  ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา  พิพิธภัณฑ
ท่ัวไป  เชน  พิพิธภัณฑในวัดตาง ๆ  และพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง  เชน  พิพิธภัณฑดวงตราไปรษณีย
พิพิธภัณฑราชทัณฑ  เปนตน

จากการวเิคราะหขอมูลในสวนของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  ผูวิจัยจํ าแนกไดเปน  4
ประเภท  ประเภทแรกคือ  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  มีจ ํานวนมากท่ีสุดถึง  62  แหง  เปน
วนอุทยาน  อุทยานแหงชาต ิ และสวนพฤกษศาสตร  42  แหง  เปนสวนสัตว  6  แหง  คือสวนสัตว
ดสิุตและพิพิธภัณฑสวนสัตวเปด     เขาเขียว  สวนสัตวลือศิลป  สวนสัตวเชียงใหม  ฟารมจรเขและ
สวนสัตวสมุทรปราการ  และสวนนกทาเสด็จ  เปนสถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า  5  แหง  คือ  สถาบัน
วทิยาศาสตรทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา  พิพิธภัณฑสัตวนํ้ า  สถานแสดงปลานํ้ าจืดและ
ศูนยชีววิทยาทางทะเลของกรมประมง  และพิพิธภัณฑสถานการประมงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑแร – หิน  ของกรมทรัพยากรธรณีอีก  4  แหง

พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรประเภทท่ีสองเปนดานมานุษยวิทยาและชาติพันธุ  มีจํ านวนท้ัง
ส้ิน  23  แหง  เปนศูนยวัฒนธรรมหรือหอวัฒนธรรมในสถาบันศึกษา  15  แหง  เชน  สถาบัน
วฒันธรรมภมิูภาคตะวันตก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศูนยศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ศูนยวฒันธรรมสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติซ่ึงเนนนิทรรศการดาน
มานุษยวิทยาและชาติพันธุ  5  แหง  เชน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ภเูกต็  นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม  1  แหง  เรือนค ําเท่ียงของสยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ  1  แหง  และพิพิธภัณฑคติชนวิทยา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  เกาะยอ  อีก  1
แหง

ประเภทท่ีสามเปนพิพิธภัณฑดานการแพทยและสาธารณสุข  จํ านวนท้ังส้ิน  18  แหง
เปนพิพิธภัณฑดานการแพทยเฉพาะเรื่องในโรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดลถึง  13  แหง
เชน  พิพิธภัณฑนิติเวชศาสตร  พิพิธภัณฑสูตินรีเวชศาสตร  พิพิธภัณฑศัลยศาสตร  และศูนย
นทิรรศการอุปกรณการแพทย  เปนตน  นอกจากนี้  คือ  พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาทางการแพทยของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน  พิพิธภัณฑและศูนยฝกอบรมแพทยแผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข
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พิพิธภณัฑโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  พิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และพิพิธภัณฑสถานและศูนยวิทยาศาสตรเขตรอนของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทท่ีส่ีคือพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ซ่ึงมีขึ้นทะเบียนไวจ ํานวน
5  แหง  คือ  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร, ทองฟาจํ าลอง, และ
พิพิธภณัฑธรรมชาติวิทยา )  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีเอกมัย  กรุงเทพมหานคร
พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ท่ีอํ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี  ศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม  วัดพรหมราช  อํ าเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทาง
ภาพถายในพระอุปถัมภสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  ท่ีคณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย  และสํ านักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จากขอมูลพบวา  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ  ในประเทศไทยสวนใหญ
(รอยละ 37)  เปนวนอุทยานหรืออุทยานแหงชาต ิ  รองลงมา (รอยละ 13) เปนศูนยวัฒนธรรมหรือ
หอวฒันธรรมในสถานศึกษาตาง ๆ  และรอยละ  12  เปนพิพิธภัณฑดานการแพทยเฉพาะเรื่องใน
โรงพยาบาลศิริราชเพียงท่ีเดียว  สวนท่ีเหลือไมวาจะเปนสวนสัตว  สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า
พิพิธภณัฑแร – หิน  พิพิธภัณฑชาวเขา  พิพิธภัณฑดานการแพทยในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ  รวมถึง
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงตางก็มีจ ํานวนนอยมาก

พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรในประเทศไทยในแตละแหงมักเนนเฉพาะเรื่อง  เชน สวน
พฤกษศาสตร  สวนสัตว  พิพิธภัณฑแร – หิน  ฯ ล ฯ  มีเพียงจํ านวนไมกี่แหงเทานั้นท่ีแสดงเนื้อหา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในขอบขายท่ีกวางขวาง  เชน  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา
สังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาต ิ พิพิธภัณฑเด็กแหงกรุงเทพมหานคร

ในสวนของศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดท้ัง 12 แหง  ของกรมการศึกษานอก
โรงเรยีน  ซ่ึงเปนเครือขายของศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา เอกมัย กรุงเทพมหานคร  พบวาเริ่ม
เปดด ําเนินการอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2541  จํ านวน  2  แหง  และทยอยเปดดํ าเนินการอยาง
เปนทางการจนครบท้ัง  12  แหงในป พ.ศ. 2545
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ความเปนมาของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย

ก ําเนดิของพิพิธภัณฑในประเทศไทย

ก ําเนิดของพิพิธภัณฑในประเทศไทย  เริ่มตั้งแตพ.ศ. 2402  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งขึ้นองคหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง  เพ่ือใชแสดงศิลป
โบราณวตัถุท่ีพระองคทรงรวบรวมไว  และพระราชทานนามวา  “พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ”
เปนพิพิธภัณฑสวนพระองค  มิไดเปดใหประชาชนเขาชม  ตอมาจึงไดเรียกสถานท่ีจัดแสดงส่ิงของ
ตางๆ วา พิพิธภัณฑสถาน  เปนศัพทแทนค ําภาษาอังกฤษวา   Museum

เม่ือ พ.ศ. 2413  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสเกาะชวา
และทอดพระเนตรตึกมิวเซียมอันเปนท่ีไวของโบราณ  ซ่ึงมีในแผนดินชวาและตางประเทศ ณ เมือง
เบตาเวียเปนครั้งแรก  ตอมาอีก  4  ป  ไดโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นท่ีหอคองคอเดีย
(ศาลาสหทัยสมาคม)  ในพระบรมมหาราชวัง  ในสมัยนั้นยังเรียกทับศัพทวา  “หอมิวเซียม”  และ
เปดใหประชาชนเขาชมเปนครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ. 2417

ในพิพิธภัณฑแหงนี้มีการแสดงส่ิงของหลายสาขาวิชา อาทิ  ส่ิงแสดงทางสังคมศึกษา
ไดแก  ลูกโลก  เครื่องทํ าแผนท่ี  รูปพระเจาแผนดินประเทศตางๆ  รถไฟจ ําลอง  ฯลฯ  ส่ิงแสดงทาง
วฒันธรรม  ไดแก  เครื่องตน  เครื่องทรงสํ าหรับกษัตริย  พระแสงปน  หัวโขน  สังข  เปนตน
สํ าหรับส่ิงแสดงทางธรรมชาติวิทยา  (Natural  history)  ไดแก สัตวสตั๊ฟ  รูปสัตว  โครงกระดูกสัตว
หินแร  แมเหล็ก  รถถัง  พืชตัวอยางมีท้ังท่ีปลูกไวใหศึกษาและทํ าแหง  ฯลฯ  พิพิธภัณฑนี้จัดตาม
แบบสากลโดยเฉพาะทางธรรมชาติวิทยานั้น  มีบันทึกแสดงใหเห็นวาไดมีการด ําเนินงานเขา
ลักษณะเปนพิพิธภัณฑในตัวเอง  เพราะ  (สิงโต  ปุกหุต  2522  : 7 – 8)

- มีการรเิริ่มทํ าแค็ตตาล็อคและสารบาญภาษาอังกฤษ  และภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก
 -     มีทะเบียนบอกตัวอยางพืชท่ีเก็บมาจากเกาะกง   เกาะชาง   จันทบูร  เขาสอยดาว

เขาสระบาป  เขาสามรอยยอด
- มีทะเบียนตัวอยางพืชท่ีเก็บไวใน  Herbarium  ของ  Royal  Garden  Bangkok
- มีทะเบียนพืชท่ีไดจากสวนพฤกษชาติสิงคโปร

  -    มีรอยโทฟลาวเวอร  (Stanley  S.  Flower) เปนภัณฑารักษ  นํ าชมและให ค ําอธิบาย
จะเห็นไดวาพระองคไดทรงวางแนวทางการจัดพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรสาขาธรรมชาติ

วทิยาไวเปนเวลากวา  100  ปแลว  และในป 2440  เม่ือพิพิธภัณฑไดรับยกฐานะเปนกรม
ในกระทรวงธรรมการ  เจาพระยาภาสกรวงศเสนาบดีกระทรวงธรรมการก็ไดบันทึกเปนหลักฐาน
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ไวตอนหนึ่งวา “…ซ่ึงผูมาดูเปนหม่ืน  และชอบดูแนชชูรัลฮิสตอรี่ยิ่งกวาอ่ืน…”  (สิงโต  ปุกหุต
2522 : 8)

อยางไรก็ตามในสมัยตอมา  แมงานทางดานพิพิธภัณฑสถานจะเติบโตขึ้น  แตก็เปนทาง
ดานโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม  ดังจะเห็นไดจากมีการจัดตั้ง  “โบราณคดีสโมสร”  ขึ้นในป
2450  และในป  2466  ไดมี  “ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ”  อันเปนตนแบบแหง
พระราชบัญญัติวาดวยโบราณวัตถุสถาน  และพิพิธภัณฑสถานในสมัยตอมา  ตอมาในป 2469  มี
การจดัตัง้ราชบัณฑิตยสภา  ทํ าหนาท่ีบํ ารุงกิจการทางวรรณคดี  โบราณคดี  และศิลปากร  มีการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระนครขึ้น  จนกระท่ัง พ.ศ.2478  ไดมีพระราชบัญญัติวาดวย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ  ยกหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับโบราณวัตถุ
สถานและพิพิธภัณฑสถานตลอดจนงานสงเสริมความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ใหแกกรมศิลปากร  มาจนถึงปจจุบัน  (ประทุม  ชุมเพ็งพันธุ  2530  :  23 – 28)

ในสวนของงานดานธรรมชาติวิทยา  และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนๆ  จะยังคงมี
อยูกเ็พียงเล็กนอย  ไมเปนท่ีรูจักแพรหลายนัก  หรือไมไดเปดใหประชาชนท่ัวไปเขาไปใช  เชน  ใน
คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยตางๆ  เปนการเก็บตัวอยางไวเพ่ือการเรียนการสอน  หรือพิพิธภัณฑ
สัตวของสํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ ก็ใชเพ่ือศึกษาวิจัย

ศาลาวันเด็ก  :  พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรแหงแรกในประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2499  คณะกรรมการจัดหาทุนเพ่ือสวัสดิการสํ าหรับเด็ก  มีพลตํ ารวจเอกเผา
ศรยีานนท  อธิบดีกรมต ํารวจสมัยนั้นเปนประธานด ําเนินการ  จัดหาทุนโดยการเปดรับบริจาคได
เงินมากพอ  คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติคณะแรก  จึงลงมติใหสรางอาคาร  “ศาลาวันเด็ก”
ขึน้ในบรเิวณสนามเสือปา  เม่ือสรางเสร็จใน พ.ศ. 2501  ไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ  โดย
กรมวชิาการเปนผูดํ าเนินงาน  จัดเปนพิพิธภัณฑสํ าหรับเด็ก  เปดเปนสาธารณบริการแกเด็กไทย
ท่ัวไป  เพ่ือเด็กจะไดมาพักผอน  และใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการหาความรูควบคูกับ
ความสนกุสนานเพลิดเพลิน  คณะกรรมการไดแบงสถานเปนชองกระจกขนาดใหญ  ใหจัด
นทิรรศการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3  เรื่อง  (นอกนั้นเปนการแสดงสาขาอ่ืน) คือ

1. เครือ่งรถยนต  4  สูบ  ผาซีกใหเห็นการเคล่ือนไหวและการทํ างานของทุกสวนโดย
การกดสวิทชเปนช้ินท่ีผูมีจิตศรัทธาประเดิมบริจาค

2. หุนภเูขาไฟขนาดใหญ  เม่ือกดสวิทชจะปะทุระเบิดพนประกายไฟรุงโรจนและ
เถาถานตลอดจนลาวาอันรอนแรงไหลลงมาจากปากปลองอยางนาชม
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3.  หุนเขื่อนภูมิพล  แสดงการเก็บกักนํ้ าเหนือเขื่อน เม่ือปลอยนํ้ าเขาเทอรไบน  ก็จะมี
ไฟฟาสวางเรืองขึ้น  โดยมีสัดสวนถูกตองกับตัวเขื่อนจริง

ตอมามีผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินและไดรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น  มีกิจกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้น
ศาลาวันเด็กจึงเปนเสมือนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  และสโมสรสํ าหรับ
เดก็แหงแรกในประเทศไทย

การจัดตั้งทองฟาจํ าลอง

ในป พ.ศ. 2505  คณะรัฐมนตร ี  ซ่ึงมี มล.ปน  มาลากุล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการด ําเนินการสรางทองฟาจ ําลองกรุงเทพ  และหอดูดาว
ซ่ึงเปนอุปกรณสํ าคัญ  มีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิชาภูมิศาสตร  และดาราศาสตร  ตลอดจน
เปนแหลงท่ีเยาวชนสามารถไปชุมนุมหาความรูไดงาย  เยาวชนจะไดเรียนจากของจํ าลองซ่ึงเหมือน
ของจรงิ  ทํ าใหเขาใจลึกซ้ึงและรวดเร็วกวาการสอนดวยปากเปลา  ท้ังกอใหเกิดความรู  ความคิด
ความมีเหตผุล  และความเพลิดเพลินดวย  กระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหกองอุปกรณการศึกษา
กรมวชิาการเปนเจาของเรื่องในการกอสรางและด ําเนินการ  คณะรัฐบาลไดอนุมัติใหดํ าเนินการกอ
สรางเม่ือวันท่ี  30  มกราคม  พ.ศ. 2504  โดยมีหางบีกริม  แอนโก (กรุงเทพฯ) จ ํากัด  และตัวแทน
บรษิทัคารลไซซในสหพันธรัฐเยอรมัน  เปนผูด ําเนินการกอสรางพรอมติดตั้งอุปกรณตางๆ จน
เรยีบรอย  นับเปนทองฟาจํ าลองแหงแรกในแถบเอเชียอาคเนย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภมิูพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด ําเนินทรง
ประกอบพิธีเปดอาคารทองฟาจํ าลองกรุงเทพ  เม่ือวันอังคารท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2507  รุงขึ้นก็เปด
แสดงใหประชาชนท่ัวไปชม  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2535  :  21)

การจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

ในเดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2514  สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
ด ําเนนิการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  โดยมีจุดมุงหมายดังนี้

1.  เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรยีน    โดยมุงใหนักเรียนและประชาชนทุกวัยมีความรูพ้ืนฐาน       เขาใจถึงพัฒนาการทาง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจ ําวัน

2.  เพ่ือเปนแหลงสาธิตและสงเสริมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3.  เพ่ือเปนศูนยรวบรวมตัวอยางผลิตภัณฑ  อุปกรณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไว
ใหประชาชนเขาชมและศึกษา

ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจางสถาปนิกออกแบบ
และควบคุมการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  โดยสรางไวใกลกับทองฟาจ ําลองกรุงเทพ

ในเดอืนมกราคม  พ.ศ. 2517  งานออกแบบแลวเสร็จ  ไดรับงบประมาณการกอสรางใน
วงเงิน 20 ลานซ่ึงเริ่มกอสรางในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2516  แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2520
และใชเวลาในการจัดนิทรรศการอีก 2 ป  จนเปดใหบริการไดในเดือนสิงหาคม        พ.ศ. 2522

การจัดตั้งศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษา

ในป พ.ศ. 2515  รัฐบาลคณะปฏิวัติไดปรับปรุงระเบียบราชการบริหารของประเทศได
แบงสวนราชการในกรมวิชาการใหม  เปนผลใหกองอุปกรณการศึกษา  เปล่ียนช่ือเปนกอง
พิพิธภณัฑการศึกษา  มีหนาท่ีจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา  เพ่ือใหบริการแกนักเรียนและ
ประชาชน  จัดศาลาวันเด็กเพ่ือสงเสริมกิจกรรมนักเรียน  จัดและดํ าเนินการทองฟาจํ าลองเพ่ือ
การศึกษาดานดาราศาสตร  ตอมาจึงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกา  แบง
สวนราชการกรมวิชาการ  พ.ศ. 2519  กองพิพิธภัณฑการศึกษาไดเปล่ียนช่ือเปนศูนยบริภัณฑเพ่ือ
การศึกษา  พรอมท้ังด ําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนแหงแรกขึ้นในประเทศไทย  โดย
เปดเปนทางการเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2522

วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2522  ตามมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 216  ลงวันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ. 2515  (ฉบับท่ี  22)  พ.ศ. 2522  แบง
สวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในลํ าดับท่ี 5  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  และไดออกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2522  ใหโอนศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษามาสังกัดอยูในกรมการศึกษา
นอกโรงเรยีน  ตั้งแตวันท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  เปนตนมา  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2535 : 39 – 42)

ศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษา  (Center  for  Educational  Museums)  เปนสถาบันเผยแพร
การศึกษาแกประชาชนโดยจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑการศึกษา 5 สาขา คือ  (บุญเริง  แกวสะอาด  2534
:  3)

1. พิพิธภณัฑการศึกษาดานดาราศาสตรและอวกาศ  เรียกวา  ทองฟาจํ าลองกรุงเทพ
(Bangkok  Planetarium)
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2. พิพิธภณัฑการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวไป  เรียกวา  พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร  (Science  Museum)

3. พิพิธภณัฑการศึกษาดานธรรมชาติวิทยา  เรียกวา  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
(Natural  History  Museum)

4. พิพิธภณัฑการศึกษาดานเยาวชนและเด็กเล็ก  เรียกวา  พิพิธภัณฑสํ าหรับเยาวชน
(Children  Museum)

5. พิพิธภณัฑการศึกษาดานบริการเคล่ือนท่ี  มีกิจกรรมทุกสาขาวิชา  เรียกวา  พิพิธภัณฑ
เคล่ือนท่ี  (Mobile  Museum)

การจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา

ในป พ.ศ.. 2537 ไดมีการปรับปรุงแบบการจัดระบบบริหารราชการของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่ง ศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษา ไดเปล่ียนช่ือเปนศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ
การศึกษา มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัด
นทิรรศการและกิจกรรมเพ่ือใหบริการและเผยแพรความรูแกนักเรียน เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
รวมถึงมีหนาท่ีสนับสนุนและประสานดูแลจัดนิทรรศการและด ําเนินการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษากาญจนาภิเษก
(รงัสิต) และศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัด ซ่ึงเปนเครือขายท่ีจะขยายตอไปในภูมิภาค

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ (อพวช.)  เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วทิยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ตั้งอยู ณ เทคโนธาน ี  ตํ าบลคลองหา  อํ าเภอคลองหลวง
จงัหวดัปทุมธาน ี  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  5  รอบของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  ใน
ป พ.ศ. 2535

ภารกจิหลักขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  คือ  การพัฒนาและจัดการ
พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม  อันจะนํ าไปสูการยกระดับความเขาใจดานวิทยาศาสตรใน
สังคมไทย  โดยมีเปาหมายจะพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑตาง ๆ ดังนี้
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1. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
2. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
3. พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
4. พิพิธภัณฑส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยา
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จากเปาหมายในการพัฒนาและการจัดการพิพิธภัณฑตาง ๆ

ดงักลาว  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนพิพิธภัณฑแรกท่ีเปดใหประชาชนเขาชมในป  2543  โดยจัด
แสดงในอาคารสถาปตยกรรมล้ํ ายุคท่ีสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีการออกแบบ
และกอสรางอันเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูพบเห็น  ตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก
(cube building)  3  ลูกยดึตดิกันโดยมีจุดรับนํ้ าหนักอยูท่ีมุมแหลม  3  มุม  แตละจุดสามารถรับ
นํ ้าหนักไดถึง  4,200  ตัน  ผนังภายนอกกรุดวยแผนเหล็กเคลือบเซรามิค  (ceramic  steel)  ตลอด
ความสูง  6  ช้ัน  หรือ  45  เมตร  มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม  18,000  ตารางเมตร  โดยนํ าเสนอสาระความรู
ทางวทิยาศาสตรท่ีนารูไวอยางมากมาย  แบงเนื้อหาออกเปน  6  หัวขอ  จัดแสดงแตละช้ันภายใน
อาคาร  ดังนี้

ช้ันท่ี  1  เปนสวนตอนรับและแนะน ําการเขาชม  จดัแสดงเกี่ยวกับผลงานคนควาของ
นกัวทิยาศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ัวโลก  และส่ิงประดิษฐไทย  นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวม
ถึงโถงจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  นอกจากนั้น  ยังมีสวนการใหบริการขอมูลในการเขาชม
การจ ําหนายบัตร  บริเวณสํ าหรับพักผอน  และรานจํ าหนายของท่ีระลึก

ช้ันท่ี  2  ประวัติการคนพบส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แสดงถึง
ความใฝฝนและความพยายามของมนุษยท่ีจะด ํารงชีพอยูดวยความสะดวกสบาย  ประกอบดวย
การคนพบทางวิทยาศาสตรท่ีเกิดประโยชนตอมนุษยชาติ   ความคิดและทัศนะของนักวิทยาศาสตร
สํ าคญัของโลก  ผลจากการใชเทคโนโลยีท้ังในทางสรางสรรคและทํ าลาย

ช้ันท่ี  3  วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลังงาน  จดัแสดงหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใน
รปูแบบของความสนุก  ประกอบดวยฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟา  แมเหล็ก  ความรอน  แสง  เสียง
กลศาสตร  เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  รูปแบบตาง  ๆ  โดยเฉพาะพลังงานใตพิภพท่ีสรางประสบการณ
แผนดินไหวอยางสมจริง

ช้ันท่ี  4  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทย  จดัแสดงลักษณะท่ีตั้ง
สภาพทางภูมิศาสตร  นิเวศวิทยา  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอสังคม  การประกอบ
อาชีพ  การดํ ารงชีวิต  และการนํ าเทคโนโลยีมาใชในสังคมไทย  ท้ังภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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ช้ันท่ี  5  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจ ําวัน  จดัแสดงการทํ างานของอวัยวะ
และระบบในรางกายของเรา  และความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณท่ี
ใชในบาน  สํ านักงาน  และเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันในปจจุบัน  ระบบการคมนาคมขนสง  และ
คณุภาพของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการด ํารงชีพประจ ําวัน

ช้ันท่ี  6  เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย  น ําเสนอภูมิปญญาและความสามารถของบรรพบุรุษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  ดวยการสนับสนุนของมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  ประกอบ
ดวยเทคโนโลยีการแกะสลัก  เซรามิค  โลหะ  จักสาน  และเสนใยส่ิงทอ  ซ่ึงจัดแสดงในบรรยากาศ
วิถีชีวิตไทย

นอกเหนอืจากนิทรรศการท้ัง  6  ช้ันดังไดกลาวแลว  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดจัด
กจิกรรมเสริมการศึกษาอีกหลายรูปแบบ  ไดแก

1. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  จัดแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวย
หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  อาทิเรื่องของตัวเรา   แสง  เสียง  ไฟฟา  เคมี  ฯลฯ
ผูเขาชมสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนานจากวิทยากรของพิพิธภัณฑฯ  จัดแสดงเปนรอบ ๆ ทุกวัน
ท่ีเปดทํ าการ

2. คายวฒันธรรมวิทยาศาสตร  เปนกิจกรรมท่ีมุงใหเยาวชนเกิดความรูความเขาใจและมี
ใจรักในวิทยาศาสตรโดยเนนการใชกระบวนการกลุมและพัฒนากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลใน
การจดัการแกไขปญหาและการตัดสินใจกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  โดยมีกลุมวิทยากร
ผูเช่ียวชาญใหความรูพรอมพ่ีเล้ียงใหการดูแล  นอกจากนี้ยังพรอมใหความรวมมือกับทุกสถาบันใน
การจดัคายตามหลักสูตร  หรือตามความประสงคของสถาบันนั้น ๆ ดวย

3. หลักสูตรเสริมการศึกษา  เปนหลักสูตรท่ีจัดขึ้นสํ าหรับครู  อาจารยและนักเรียน
นกัศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการทัศนศึกษาและฝกอบรม
เพ่ือเรียนรูเฉพาะเรื่องโดยอาศัยชุดนิทรรศการท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังจัดวิทยากรและกิจกรรมให
สอดคลองตามแนวหลักสูตร

4. กจิกรรมเสริมความรูทางวิทยาศาสตร  จัดเสวนา  สัมมนา  ฝกอบรมและกิจกรรม
สาระบันเทิงอ่ืน  เพ่ือเสริมสรางความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูสนใจในเรื่องราว
เกีย่วกับชีวิตประจํ าวันหรือกํ าลังเปนท่ีสนใจ

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  เปนพิพิธภัณฑท่ีสองขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาต ิ มีพ้ืนท่ี  3,000  ตารางเมตร  ซ่ึงเริ่มด ําเนินการเปนบางสวนตั้งแตวันท่ี  29  สิงหาคม  2544
และคาดวาจะเสร็จสมบูรณพรอมใหบริการเต็มรูปแบบไดในป  2546  โดยมีภารกิจในการจัดหา
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รวบรวมและเก็บรักษาวัสดุตัวอยางทางดานธรรมชาติวิทยาตามมาตรฐานสากล  ด ําเนินการและ
สนับสนุนการวิจัยดานธรรมชาติวิทยาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและน ําผลการศึกษาวิจัยไปใช
ใหเกดิประโยชนในทางปฏิบัติใหมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคหลัก  คือ

1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยาง              และเอกสารทาง
ธรรมชาติวิทยาใหทันสมัยและสะดวกตอการอางอิงและคนควา

2.  เพ่ือประสานความรวมมือกับนักวิจัยท้ังในและตางประเทศ  ริเริ่มและดํ าเนินการวิจัย
ทางดานธรรมชาติวิทยารวมกับนักวิจัยในสถาบันและองคกรตาง ๆ

3. เพ่ือเผยแพรความรูทางดานธรรมชาติวิทยาตอสาธารณะ โดยผานส่ือในรูปแบบตาง ๆ
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  เนือ้ท่ี 9,300  ตารางเมตร  มีภารกิจ

หลักในการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร  วิวัฒนาการ
จากลูกคดิถึงคอมพิวเตอร  โนตบุค  การใชประโยชนในดานตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํ างานและดานการส่ือสาร  เริ่มตั้งแตการส่ือสารดวยตัวอักษรภาพของอียิปตโบราณจนถึง
การส่ือสารไรสายผานดาวเทียมและวิวัฒนาการท่ีจะเปนไปในอนาคต  การดํ าเนินงานไดรับอนุมัติ
งบประมาณการกอสรางเปนเงิน  200  ลานบาท  คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการได
ในป 2548

พิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม  เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหเปนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ป  ในป
พ.ศ. 2538  มีภารกิจหลักในการสรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลาย  ซับซอน
ในธรรมชาติระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม  โดยมีเปาหมายการดํ าเนินงานเพ่ือเปนศูนยการวิจัย
ดานธรรมชาติวิทยาท่ีสํ าคัญแหงหนึ่งของโลก  ในอาคารพิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมี
เนือ้ท่ีท้ังหมด  22,500  ตารางเมตร  จัดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือจํ าลองระบบนิเวศในเขตตาง ๆ  ของโลก  3
เขตหลัก  คือ

1. ปาเขตรอนช้ืน
2. ปาในเขตอบอุนในทวีปอเมริกาเหนือ
3. เขตขั้วโลกใต
ในแตละเขตจะมีการควบคุมอุณหภูมิความช้ืน  บรรยากาศ  และจัดแสดงระบบนิเวศ

ตามสภาพท่ีเปนจริงของเขตนั้น ๆ  นิทรรศการท่ีจัดแสดงจะมุงเนนใหผูชมไดรับประสบการณตรง
จากระบบนิเวศท่ีมีผลตอการด ํารงชีพของส่ิงมีชีวิตในแตละระบบ  รวมท้ังแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธขององคประกอบในระบบท้ังส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตในลักษณะท่ีมีผลตอกัน  เพ่ือให
ผูชมเกิดความเขาใจในระบบนิเวศวิทยาและนํ าไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดํ ารงชีวิต  
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อันเปนผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยรวมตอไป พิพิธภัณฑนิเวศวิทยา
และส่ิงแวดลอมแหงนี้จะตั้งอยูในทํ าเลท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมตอการพักผอน  มีพ้ืนท่ีติดกับ
อางเก็บนํ้ าพระรามเกา  เม่ือเปดใหบริการจะเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมอยางยิ่งตอการใชเวลาวางใน
การพักผอนและหาความรู  ซ่ึงพิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอมนี้คาดวาจะเปดใหบริการไดใน
ป พ.ศ. 2548

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  มีแผนการดํ าเนินงานท่ีจะใหมีศูนยสารบันเทิง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการสรางโรงภาพยนต IMAX DOME  จคุนประมาณ  300
คน  ซ่ึงจะลงทุนโดยบริษัทเอกชน  และใหมีศูนยแสดงนิทรรศการส่ิงประดิษฐและผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม อีกดวย

พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร

ดวยพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงตระหนักถึง
ความสํ าคัญของการสรางสรรคกระบวนการเรียนรูอยางเพลิดเพลินใหแกเด็กจึงใหกรุงเทพมหานคร  
โดยการด ําเนินงานของสํ านักสวัสดิการสังคมจัดสรางพิพิธภัณฑเด็กขึ้น  เพ่ือใหเปนแหลงรวบรวม
การเรยีนรูดานตาง ๆ  อยางหลากหลาย  และสรางสรรคจินตนาการแกเด็ก  โดยพระราชทาน
พระราชานญุาตใิหด ําเนินการภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  60
พรรษา และใชท่ีดินจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ดานสวนสาธารณะจตุจักร  เขตจตุจักร
กรงุเทพมหานคร  จํ านวน  5  ไร  เริ่มทํ าการศึกษา  วางแผน  และตระเตรียมการด ําเนินงานมาตั้งแต
พ.ศ. 2539  แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน  2544  ประกอบดวยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ  3  หลัง
พรอมหองประชุม  และพ้ืนท่ีบริการสวนตาง ๆ  ในอาคารรวมพ้ืนท่ีกวา  7,000  ตารางเมตร  กับ
พ้ืนท่ีลานกวางนอกอาคารซ่ึงจัดเปนสวนกิจกรรมการเรียนรูและสันทนาการ  มีพ้ืนท่ีกวา  3,000
ตารางเมตร

ภายในบรเิวณพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร  จัดกลุมการเรียนรูสํ าหรับเด็กวัย  2 – 15
ปขึน้ถึง  8  ภาค  โดยกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละภาคจะนํ าเสนอดวยชุดนิทรรศการและ
กจิกรรมตาง ๆ  ท่ีนาสนใจมากมาย  โดยยึดหลักการนํ าเสนอและจัดการเรียนรู  ดังนี้ (มูลนิธิ
พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร  ม.ป.ป. )

• ผสมผสานท้ังสาระความรูและความบันเทิงสํ าหรับเด็ก
• ใชส่ือผสมอยางหลากหลายและมีชีวิตชีวา
• เปนแบบปฏิสัมพันธโตตอบ
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• ใหเด็กเขารวมและลงมือทํ าดวยตนเอง
• มีความปลอดภัยและสอดคลองกับการใชงานของเด็ก
• มีผูใหญเปนกัลยาณมิตรของการเรียนรู
ชุดนทิรรศการและชุดกิจกรรมประจํ าภาค  8  ภาคความรู  ท่ีเด็ก ๆ  จะไดคนหาและ

เรยีนรูดวยตนเอง  มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคชีวิตของเรา  การก ําเนิดชีวิตและคุณคาของชีวิต  โครงกระดูกและกลามเนื้อ

หัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิต  อวัยวะและระบบการยอยอาหาร  สมองและการทํ างาน
ของสมอง  คุณคาของชีวิตและรางกาย

2. ภาควิทยาศาสตร  ความรูเรื่องอากาศ  และการเคล่ือนท่ีของอากาศ  ความรูเรื่อง
ธรรมชาติของเสียงและการไดยิน  แสงและการสะทอน  การมองเห็น  ภาพลวงตา  แรงและ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรงตึงผิว  มุมทดลอง “นักวิทยาศาสตรนอย”  สองโลกผานเลนส
ชุดนทิรรศการเรื่องการตรวจจับวัตถุและความเคล่ือนไหว

3. ภาคเทคโนโลยีใกลตัว  ก ําเนิดและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  ไฟฟาและ
การประหยัดพลังงาน  บานพลังงานแสงอาทิตย  ทดลองอยูทดลองใชภายในบานดวยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย  โลกคอมพิวเตอร  สถาปนิกนอย  คนหาเคล็ดลับการสรางสะพานโคงท่ีไมตอง
ใชปูนเช่ือมตอ  เทคโนโลยียานยนต  เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม

4. ภาคธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ความหลากหลายของธรรมชาติ  ปาในระบบนิเวศ
แบบตาง ๆ  ส่ิงมีชีวิตในดิน  และการยอยสลายกลายเปนดิน  ส่ิงมีชีวิตในนํ ้า  ชีวิตท่ีผิวดิน  นํ้ าและ
การอนุรักษนํ ้า  สัตวอนุรักษ

5. ภาควัฒนธรรมและสังคม  เรยีนรูวิถีวัฒนธรรมเพ่ือนรวมโลกในเขตภูมิอากาศ
แตกตาง  จังหวะของดนตร ี และดนตรีในวิถีชีวิต  จิตรกรรม  ส่ิงแวดลอม  เมืองไทยและวัฒนธรรม
ไทย  ละครหุน  โภชนาการและการปรุงอาหาร  การปลูกและดูแลผักสวนครัวและพืชสมุนไพร

6. ภาคนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ สวนท่ี1 พระราชกรณียกิจ
เกีย่วกบัการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ดอกไมในพระนาม
และสวนท่ี  2  สวนสมเด็จฯและพรรณไมในสวน

7. ภาคกิจกรรมสํ าหรับเด็กเล็ก  สวนท่ี  1  กิจกรรมการพัฒนาทักษะสํ าหรับเด็กในวัย
ตัง้แต  6  เดือน – 6 ป  เชน  ลานนิ่มของนองนอย  คลีนิกฟาใส  ตะวันยิ้มมินิมารท  ครัวใบเขียว
สถานีรถดับเพลิงชางนอย  ลานปนนํ้ าใจ  จัตุรัสหนอนแกว  และสวนท่ี  2  มุมอานหนังสือสํ าหรับ
เด็กเยาวชน  และครอบครัว
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8. ลานนอกอาคาร  ตาขายพีระมิด  หอผจญภัย  หนูนอยนักขุด  มาโยกสปริง  บานท่ียัง
สรางไมเสร็จ  วิศวกรนอยชวยกันปูพ้ืน  ทํ าผนัง  มุงหลังคาจนออกมาเปนบานหลังใหญ  นายชาง
นอยเรียนรูงานพ้ืนฐานงานชางผานการตอก  ตอไม  สรางสรรคช้ินไม

นอกจากนี้  ยังมีสวนบริการตาง ๆ  เชน
• หองจัดนิทรรศการช่ัวคราว  พ้ืนท่ี  670  ตารางเมตร
• หอประชุมขนาดจุผูชม  200  คน
• รานจํ าหนายของท่ีระลึก
• หองพยาบาล
• หองอาหาร
• ฯ ล ฯ
กรงุเทพมหานครไดมอบพิพิธภัณฑเด็กฯ ใหอยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิ

พิพิธภณัฑเด็กกรุงเทพมหานคร  เปดบริการในวันอังคาร – ศุกร  เวลา 9.00 – 18.00  น.  วันเสาร –
อาทิตย  เวลา 10.00 – 19.00 น.  หยุดบริการทุกวันจันทร  คาเขาชมสํ าหรับผูใหญและนิสิตนักศึกษา
70  บาท  เด็กอายุ  1  ปขึ้นไปและนักเรียน  50  บาท  เด็กอายุตํ่ ากวา  1 ปและผูบริการไมเสียคา
เขาชม  หากตองการอบรม  ศึกษาดูงาน  โดยมีการบรรยาย  เอกสารประกอบ  และอาหารวาง  รวม
เวลาประมาณ  3  ช่ัวโมง  คนละ  300  บาท  และตองมีจ ํานวนไมตํ ่ากวา  5  คน

สมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Association of Science Technology Centre : ASTC)

ในการศึกษาวิจัยหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี ้ ใชขอมูลทาง
ระบบอินเตอรเน็ตจากเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และเวบไซตของ
ศูนยวทิยาศาสตรตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับเวบไซตของสมาคม ฯ เนื่องจากในปจจุบันถือไดวาสมาคม
ศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเปนองคกรท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการรวมตัวกันของศูนยวิทยาศาสตร
ท่ัวโลก

สมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กอตั้งขึ้นในป 1973 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรท่ีเปนสมาชิกใหเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนองคกรท่ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาผลประโยชน  ปจจุบัน
มีสมาชิกประมาณ 550 แหง ใน 43 ประเทศ  ซ่ึงเปนศูนยวิทยาศาสตร (Science Centre) และสถาบัน
ท่ีเกีย่วของ  อันประกอบดวย  สวนสัตว พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑสัตวนํ้ า ทองฟาจํ าลอง
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โรงภาพยนตรดานอวกาศ (Space theatres)   และพิพิธภัณฑเด็ก  สถานท่ีตั้งของสมาคมอยูใน
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (Associaation of Science Technology Centers 2000)

ศูนยวทิยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีเปนสมาชิกของสมาคมฯ มีขอตกลงรวมกันในอันท่ีจะมุง
สรางและพัฒนานิทรรศการแบบมีสวนรวม (participative exhibits) กระบวนการสาธิต
(demonstrations) และพัฒนากิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ท่ีใหความรูดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและ
การประยกุตใชเทคโนโลยีอีกท้ังยังเปนสถานท่ีรวมผลงานจากการคนพบทางการทดลองใหม ๆ
หรอือุปกรณท่ีคิดคนขึ้นใหม ท้ังในดานวิทยาศาสตรวิศวกรรม หรือทางอาชีพอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน อยางไรก็ตามจะตองค ํานึงถึงขนาด งบประมาณและเปาหมายหลัก
ของตนดวย และในป1978 ไดมีการปรับบทบาทของสมาชิกของ ASTC ใหมุงดํ าเนินงานใน 2 ดาน
คือ (Danilov 1982 : 9)

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) ซ่ึงประกอบดวยสาขา
คณติศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ธรรมชาติวิทยา  ชาติพันธุวิทยา  การแพทย ฯลฯ และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของ

2. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซ่ึงเนนการจัดนิทรรศการและ
กจิกรรมการศึกษา ใหผูชมมีสวนรวม ทดลอง เรียนรูดวยตนอง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ

ชนิดา พลศรี (2530 : บทคดัยอ) ไดศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
เยาวชนท่ีมีตอการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวาเยาวชนสวนมากตองการมีความรู
รอบตวักวางขวางขึ้น ตองการเขาใจวิชาท่ีเรียนในหองเรียนไดดีขึ้น ตองการเปนคนรูจักใชความคิด
อยางมีเหตุผล ตองการดูความแปลกใหมและส่ิงท่ีนาตื่นเตน และตองการไดรับความรูทางดาน
วทิยาศาสตร ซ่ึงอาจจะนํ าไปใชกับชีวิตประจ ําวันได ในดานพฤติกรรมการชมนิทรรศการ   ปรากฎ
วาเยาวชนสวนใหญใชเวลาชมนิทรรศการในแตละช้ินนอย เลือกชมและตั้งใจชมเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ
เทานัน้เนือ่งจากมีเวลาจ ํากัด ทางดานความพึงพอใจท่ีไดรับนั้นเยาวชนสวนมากไดรับความพึงพอใจ
ตามลํ าดบัความสํ าคัญ คือมีความรูรอบตัวกวางขวางขึ้น ไดดูความแปลกใหมและส่ิงท่ีนาตื่นเตน
เขาใจวชิาท่ีเรียนในหองเรียนไดดีขึ้น เปนคนรูจักใชความคิดอยางมีเหตุผลและไดรับความรู
ทางดานวิทยาศาสตรซ่ึงอาจจะนํ าไปประยุกตใชกับชีวิตประจํ าวันได
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อังคณา วสุวรวงศ (2533 : บทคดัยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นของของประชาชน
เกีย่วกบัการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑเคล่ือนท่ีในภาคเหนือ” ผลการ
วจิยัพบวาประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดพิพิธภัณฑเคล่ือนท่ีอยูในระดับมาก เม่ือแยก
วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเสริมอยูในระดับมากเชนกัน 
และความคดิเห็นในรายกิจกรรมท้ัง 2 ประเภทนิทรรศการ อยูในระดับมากท้ัง 9 กิจกรรม คือ
นทิรรศการเรื่องนํ้ ากับชีวิต นิทรรศการเรื่องพลังงานกับชีวิต มุมชวนคิดเทคโนโลยีสํ าหรับชาวบาน
นทิรรศการพิเศษและการดูดาวในทองฟา

งานวิจัยในตางประเทศ

ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 1981 ศูนยวิทยาศาสตรออนตาริโอ (Ontario Science Centre)
ประเทศแคนาดา ไดจัดสงอุปกรณเพ่ือการเรียนรูโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมจํ านวน 12
รายการ พรอมเจาหนาท่ี 6 คน เดินทางไปจัดแสดงในลักษณะนิทรรศการช่ัวคราวนาน 10 วัน ท่ี
พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรเคนชิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และถือเปนการจัดแสดง
นทิรรศการทางวิทยาศาสตร โดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ
ทวีปยุโรป (ยคุล พิริยะกุล 2535 ก : 35-36) ซ่ึงในการนี้ แพม คิลลีย เจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตรเคนชิงตัน ไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูของชาวอังกฤษ
ท่ีมาชมนทิรรศการและรวมกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรโดยใหผูเรียนมีสวนรวม พบวา

1. ผูมาชมนิทรรศการสวนใหญไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความพอใจเปน
อยางสูง

2. การเรยีนวทิยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม ใหประสบการณท่ีดีกวา
การเรียนโดยใชวัตถุท่ีเปนของจริงและตั้งแสดงนิ่งๆใหประชาชนชมในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาท่ัวไป

3. ผูชมสวนใหญตางมีความเห็นวาตนเองไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากการ
รวมกิจกรรมตาง ๆในนิทรรศการนี้

4. ครวูทิยาศาสตรสวนใหญตางยอมรับกันวา การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมี
สวนรวมกจิกรรม ทํ าใหนักเรียนของตนไดรับความรูและความเขาใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดีขึ้น
อีกท้ังยงัทํ าใหเกิดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานบางประการในตัวเด็ก เชน การทํ างานท่ีประสานกัน
ระหวางตากับมือ เปนตน
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5. ครวูทิยาศาสตรสวนใหญเช่ือวา       การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
กจิกรรมจะชวยใหเด็ก ๆ มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร รวมท้ังจะชวยใหเกิดความสนใจใน
วชิาวิทยาศาสตรในหมูเด็กอีกดวย

6. ครวูทิยาศาสตรสวนใหญเช่ือวา       การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
กจิกรรมจะชวยเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในระบบโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

7. ผูชมนทิรรศการใชเวลามากขึ้นกับการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมท่ีศึกษาจากวัตถุท่ีเปนของจริงซ่ึงตั้งนิ่ง ๆ อยูกับท่ี

8. ครวูทิยาศาสตรและผูใหญท่ีมาชมนิทรรศการ  ตางมีความเห็นสอดคลองตองกันวา
การเรยีนวทิยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม ทํ าใหการเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและกระตุนใหผูชมมีความสนใจในวิทยาศาสตรมากขึ้น

9.  เดก็และผูใหญสวนมากท่ีมาชมนิทรรศการตางประสงคจะกลับมาชมนิทรรศการอีก
10.ผูชมนิทรรศการสวนใหญอยากใหมีนิทรรศการท่ีผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมประเภทนี้

เปนการถาวรในประเทศอังกฤษ

Hannu  Salmi ไดทํ าการวิจัยกึ่งทดลอง  ณ ศูนยวิทยาศาสตร  ยเูรกา (Heuraka , The
Finnish Science Center) ในเมืองเฮลซิงก ิ  ประเทศฟนแลนด  และนํ าเสนอผลการวิจัยของเขาใน
โอกาสตาง ๆ ดังนี้

1. จากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในป ค.ศ. 1987  Hannu Salmi ทํ า
การวจิยัโดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  7  จํ านวน  130  คน จากโรงเรียนในเขตเฮลซิงกิ
จ ํานวน  6  แหง ใหเขามาเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรยูเรกาในโปรแกรมท่ีจัดให  ผลการวิจัยพบวา
กจิกรรมดงักลาวทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูอยางไมเปนทางการ (Informal Education)  และ
สามารถน ําไปสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน  (Formal Education) ได

2. ในการประชุมประจํ าปของสมาคมเพ่ือการวิจัยการสอนวิทยาศาสตรแหงชาต ิ    (The
Association for Research in Science Teaching ) เม่ือวันท่ี 19-22 เมษายน  2541  ณ เมืองซานดิเอโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  Salmi  เสนอผลการวิจัยกึ่งทดลองซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การเรยีนรูอยางไมเปนทางการในศูนยวิทยาศาสตร  โดยแยกกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนระดับ
มัธยมปลายจํ านวน  4  กลุม  เปนกลุมเด็กเรียนเกง (gifted students)  กลุมเด็กเรียนปานกลาง
(ordinary students) กลุมเด็กเรียนออน (difficulties students)  ใหเรียนรูวิทยาศาสตรโดยโปรแกรมท่ี
จดัขึน้รวมกันระหวางศูนยวิทยาศาสตรยูเรกาและโรงเรียน  กลุมตัวอยางอีก  1  กลุมเปนกลุม
ควบคมุ ซ่ึงไมไดเขาโปรแกรมดังกลาว  จากการทดสอบกอนและหลังเขารวมโปรแกรมโดยใช
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แบบทดสอบ  พบวาแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ของกลุมเด็กเรียนออน และเด็กเรียนเกง
เพ่ิมขึน้ในระหวางเขาโปรแกรม  สวนแรงจูงใจท่ีตองอาศัยส่ิงจูงใจ (instrumental motivation) ของ
ท้ัง 3 กลุมเพ่ิมขึ้น  ในขณะท่ีของกลุมควบคุมนอยลง และโปรแกรมท่ีจัดขึ้นทํ าใหสภาวะท่ีแรงจูงใจ
ในการเรียนถดถอยลงเนื่องจากกํ าลังอยูในวัยรุนเหลือนอยลง  อีกท้ังผลการทดลองในระหวาง
เพศชายและหญิงไมพบความแตกตางกัน

จากผลการศึกษาของ Salmi ในครัง้นีส้รุปไดวา การจัดโปรแกรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมสํ าหรับนักเรียน  สามารถสรางแรงจูงในภายในในการเรียนรู
วทิยาศาสตรใหสูงขึ้น  และเปนแรงจูงใจภายในตอการเรียนรูวิทยาศาสตรภายในโรงเรียนไดเปน
อยางด ี ซ่ึงสนับสนุนผลการวิจัยกอนหนานี้ของเขา

3. ในการสัมมนาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑในมหาวิทยาลัย”  เม่ือวันท่ี 19-20
กนัยายน  พ.ศ. 2543  ณ  กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  Salmi เสนอผลการวิจัยโดยการสํ ารวจ
นกัศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงก ิ  พบวารอยละ 79.8  เคยเขาชม
ศูนยวทิยาศาสตรยูเรกากอนเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย  และพบวามีความสัมพันธกับการเลือกคณะ
ท่ีเรยีนของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงจากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงผลของการเรียนรูวิทยาศาสตร
อยางไมเปนทางการ (infomal learning resources) ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ มากกวาท่ีคาดกัน  และศูนยวิทยาศาสตรเปนปจจัยหนึ่งท่ีกระตุนใหเยาวชนเกิดเจตคติท่ีดีตอ
วชิาวิทยาศาสตรและงานวิจัย

Chi – Chin (1995 )  ศึกษาความคิดเห็นของผูน ําชมนิทรรศการ (docent)  จ ํานวน  16
คน  ของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในไตหวัน  เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใหการศึกษาของ
พิพิธภณัฑ  บทบาทหนาท่ีและคุณสมบัติของผูนํ าชมนิทรรศการ  โดยใหตอบแบบสอบถาม
ปลายเปด  สัมภาษณ  และสังเกตการทํ างานของผูนํ าชม

ผลจากการศึกษาพบวา  ผูนํ าชมสวนใหญยังเช่ือวาวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตรคือการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรใหแกผูชม แมวาจะมีการฝกทักษะใน
การกระตุนใหผูชมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แตผูนํ าชมสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสํ าคัญขอนี้
ยงัเห็นวาควรมีการฝกอบรมพวกตนใหมีความรูดานวิทยาศาสตรใหลึกซ้ึงขึ้นเพ่ือถายทอดสูผูชม

Ellen Giusti (1995 ) แหงศูนยวิทยาศาสตรแคลิฟอรเนีย (California Science Center)
ศึกษาพบวานิทรรศการท่ีจัดเปนกลุมโดยมีเนื้อหาหลักซ้ํ ากัน จะทํ าใหผูชมมีความสนใจมากขึ้น
และใหเวลาในการชมนิทรรศการนั้นมากขึ้น
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Deborah Perry และ Emily Forland (1995) แหง Exploration Zone ในเมืองชิคาโก
ศึกษาความคิดเห็นของผูชม เกี่ยวกับบทบาทของศูนยวิทยาศาสตรในการทํ างานวิจัยหรือเก็บ
รวบรวมงานวิจัยดานวิทยาศาสตร พบวาผูชมสวนใหญเห็นวาบทบาทของศูนยวิทยาศาสตรควรเนน
ดานการจดันทิรรศการ ไมไดคาดหวังใหมีบทบาทเปนศูนยรวมงานวิจัย และสวนใหญคาดคะเน
จ ํานวนของงานวิจัยท่ีมีรวบรวมไวตํ่ ากวาความเปนจริง

Leona Schauble และ Karol Bartlett (1991-1996 ) ไดศึกษากลุมตัวอยางเด็กนักเรียน
เกรด 1 – 6 ท่ีเขามาชมพิพิธภัณฑเด็กแหงอินเดียนาโพลิส (Children’s Museum of Indianapolis) วา
มีความตองการในการเรียนวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด เรียนอยางไร และพิพิธภัณฑจะทํ าอยางไร
ใหเดก็เขาใจถึงกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการศึกษาหลายวิธีจากหลาย ๆ กลุม เชน
ทดสอบความเขาใจของเด็กจากการทดลองและนิทรรศการตาง ๆ สัมภาษณแบบเจาะลึกท้ังกอน
และหลังการเขาชม สัมภาษณเจาะลึกถึงหัวขอเรื่องท่ีตองการ และติดตามสังเกตอยางละเอียด

ผลจากการศึกษาของ Schauble และ Bartlett สรปุไดวาพิพิธภัณฑควรเปดโอกาสให
ผูชมมีสวนรวมมากท่ีสุดในการเรียนรูวิทยาศาสตร ในการฝกทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือให
เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตร  นอกจากนี้ควรค ํานึงถึงความแตกตางของผูชมในเรื่องของระดับ
ความรูและเนื้อหาท่ีสนใจ  จึงควรจัดเนื้อหาใหกวาง ๆ ไวกอน แลวจึงแยกเจาะลึกในเรื่องท่ีแคบเขา
สํ าหรับผูท่ีสนใจและตองการศึกษาใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้น

Helen Brooke & Joan Solomon (1996 : 14 –16)  ไดทํ าการสํ ารวจกลุมเด็กท่ีเขาชม
ศูนยวิทยาศาสตรท่ีใหผูชมมีสวนรวม (Interactive Science Center)  พบวานอกจากเด็กจะไดรับ
ความสนกุสนานจากการเลนและทดลองตาง ๆ  ยังไดรับความรูไปดวย  โดยเด็กตองการใหมีขอมูล
ค ําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเลนและหลักการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมใหชัดเจน

John Jacobsen (1996-2000) ไดทํ าการศึกษาวิจัยดวยกันหลายครั้ง เพ่ือน ําผลการวิจัยมา
วางแผนการตลาดและการดํ าเนินงานของศูนย Exploration Place เมือง Wichita Kansas โดยศึกษา
หาแนวทางในการกํ าหนดระยะเวลา พ้ืนท่ี และงบประมาณในการจัดนิทรรศการ และศึกษา
ความคดิเห็นของผูชมซ่ึงจะน ํามาปรับใหเขากับความคิดของผูจัดนิทรรศการ เพ่ือใหผูชมกลับมาชม
นทิรรศการซ้ํ าหลาย ๆ ครั้ง ไมใชมาเพียงครั้งเดียว
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ผลจากการศึกษาพบวาผูชมท่ีกลับมาซ้ํ านั้น สนใจในกิจกรรมมากกวาตัวนิทรรศการ
เชน กจิกรรมจํ าลองการขุดซากไดโนเสาร หรือกิจกรรมท่ีใหมีสวนรวมอ่ืน ๆ งานอีกช้ินหนึ่งพบวา
ท้ังเด็กเล็กและผูปกครองสูงวัยตางก็มีความประทับใจในหุนจ ําลองท่ีเคล่ือนไหวไดอยางมีชีวิตชีวา
เหมือน ๆ กัน กอใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณกันระหวางผูชมตางวัย ในสวนของการตลาด
สามารถดึงกลุมผูสูงอายุมาเปนลูกคาได และจากการรวบรวมขอเสนอแนะของผูชม พบวาควร
ด ําเนินการในประเด็นตอไปนี ้คือ

1. ควรเก็บคาเขาชมในราคาท่ีไมแพงนัก
2.    ควรจดักจิกรรมท่ีไมใชเวลามากนักและใหเวลาในการทํ ากิจกรรมพอสมควร      ไม

รูสึกรีบเรง
3.    จดักิจกรรมใหม ๆ เสมอ
4. เจาหนาท่ีควรมีความพรอม
5. ควรมีท่ีจอดรถท่ีเปนสัดสวนและเพียงพอ
6.    ควรมีการตลาดท่ีดีพอ เชน สามารถซ้ือตั๋วเขาชมไดทางอินเตอรเนต           หรือทาง

โทรศัพท
ผลจากการศึกษายังไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูชมซ่ึงบางพวกชอบทํ ากิจกรรม แตก็มีบาง

พวกท่ีชอบเปนผูดูเพียงอยางเดียว ควรใหผูท่ีชอบลงมือทํ าไดกลับมาบอย ๆ เพ่ือฝกทักษะ และใช
กจิกรรมของกลุมนี้เปนส่ือในการศึกษาและความสนุกสนานของกลุมท่ีชอบเปนเพียงผูด ู ตัวอยาง
เชน การเลนเสก็ตบอรดผาดโผนบนทางลาดชัน

Roberta Ayres (1998)  ศึกษาเปรียบเทียบการใชนิทรรศการท่ีใชส่ือหลายมิติเชิงโตตอบ
(interactive multimedia exhibit)  กบันิทรรศการท่ีมีการสัมผัสทดลองท่ัวไป (traditional hands-on
exhibit)  ทํ าการทดลองท่ี  The East Tennessy Discovery Center โดยจดัเปนนิทรรศการถาวร
(permanent display)  เรือ่งเครื่องจักร  เปรียบเทียบกับนิทรรศการท่ีใชส่ือผสม  คอมพิวเตอร
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมจํ านวน  104  คน  ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบท้ังกอน
และหลังเขาชมนิทรรศการ  ผลการทดลองพบวาเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นเม่ือใชส่ือผสม
คอมพิวเตอร  เม่ือเปรียบเทียบกับนิทรรศการสัมผัสทดลอง  และไมพบวามีความแตกตางอยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติระหวางการเรียนรูจากนิทรรศการท้ังสองแบบ  อีกท้ังพบวา  นิทรรศการท้ังสอง
แบบมีประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากเชนเดียวกัน
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Cody  Sandifer (1998)  ศึกษาพฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของผูชมท่ีมา
เปนครอบครัวกับผูชมท่ีไมไดมาเปนครอบครัว  ท้ังในวันหยุดสุดสัปดาหและในวันทํ างานปกติ
พบวาในวันทํ างานปกติกลุมผูชมท่ีมาเปนครอบครัวจะใชเวลาในการชมนิทรรศการแตละเรื่องนาน
กวากลุมท่ีไมไดมาเปนครอบครัว  แตในวันหยุดสุดสัปดาหกลับพบวาไมมีความแตกตางในการใช
เวลาดูนิทรรศการแตละเรื่องของท้ังสองกลุม

นอกเหนอืจากการศึกษาความคิดเห็นของผูเขาชมศูนยวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ  และ
การศึกษาพฤตกิรรมในการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรแลว  ศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวนมากยังทํ าการ
ศึกษาความตองการของผูชมกอนจัดทํ านิทรรศการในแตละเรื่อง  เพ่ือใหทราบถึงประสบการณเดิม
โดยท่ัวไปของผูชม และหัวขอเฉพาะเรื่องท่ีตองการเรียนรู  ดังตัวอยางงานวิจัยของศูนยวิทยาศาสตร
ตอไปนี้

1. Franklin Institute Science Museum  ในเมืองฟลาเดลเฟย  มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย Jenny  Sayre  Ramberg (1990)  ทํ าการศึกษาความรูเดิมของผูชม
เกีย่วกบัการท่ีโลกรอนขึ้นและปรากฎการณเรือนกระจก  และความตองการของผูชมในการเรียนรู
เรือ่งดงักลาว  ซ่ึงศูนยวิทยาศาสตรจะจัดทํ านิทรรศการเคล่ือนท่ีชุดใหมโดยวิธีการสัมภาษณผูเขาชม
ผลการศึกษาพบวา  ผูชมสวนใหญเคยไดยินเรื่องโลกรอนขึ้นและปรากฎการณเรือนกระจก  แตยัง
ไมเขาใจความสัมพันธระหวางการท่ีโอโซนลดนอยลงกับการท่ีโลกรอนขึ้น  และสองในสามของ
ผูเขาชมเช่ือวารูรั่วของช้ันโอโซนเปนสาเหตุใหโลกรอนขึ้น

งานวิจัยเพ่ือจัดทํ านิทรรศการเคล่ือนท่ีอีกเรื่องหนึ่งของ Franklin Institute Science
Museum  ด ําเนินการโดย Minda Borun  และ  Carren  Garfield ในป ค.ศ.1995 โดยใชแบบสอบถาม
ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฎการณธรรมชาติตาง ๆ เชน พายุเฮอริเคน พายุทอรนาโด และแผนดินไหว
ผลการศึกษาพบวาผูชมท่ัวไปรูจักปรากฎการณตาง ๆ  ดังกลาว  แตไมรูวาเกิดไดอยางไร  และมี
สาเหตุมาจากส่ิงใด  ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้ยังสอดคลองกับท่ีสถาบันสมิธโซเนียนศึกษารวมกับ
ศูนยวิทยาศาสตรอีกหลายแหง  (Randi  Korn  & Associates, Alexandria, Verginia,1994 )  ศึกษา
โดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณแบบเจาะลึก  เพ่ือศึกษาถึงการรับรูและความรูเดิมเกี่ยวกับพายุท่ี
มีอันตราย  ผลจากการศึกษาพบวาท้ังเด็กและผูใหญรูจักพายุเพียงในแงมุมท่ีทํ าใหเกิดอันตรายตอ
ชีวติมนษุย  และแมจะมีบางคนเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดพายุ  แตก็ไมสามารถอธิบายไดในเชิง
วทิยาศาสตรมากนัก

2. University of  Nebraska  State Museum  ทํ าการศึกษาโดย Dana  Twersky , Cybele
Londono  และ Judy  Diamond ในป ค.ศ. 1993   โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนการศึกษา
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ความรูเดิมและการรับรูเกี่ยวกับไดโนเสาร  เพ่ือเปนขอมูลสํ าหรับการจัดทํ านิทรรศการชุดใหม  ผล
การศึกษาพบวา  นักเรียนช้ันประถมยังคงมีความเช่ือผิด ๆ  เกี่ยวกับไดโนเสาร  ท้ัง ๆ ท่ีในหลักสูตร
ของโรงเรียนมีอธิบายอยูแลว  เด็กชาติตาง ๆ ท่ีมีอายุระหวาง 8 – 12 ป ก็ยังคงเช่ือวาไดโนเสารเปน
สัตวเลือดเย็นท่ีเช่ืองชาและโง  อีกท้ังยังเช่ือวาสัตวในยุคเมโสโซอิคเปนไดโนเสารท้ังหมด

3.  Cleveland Museum of Natural History  ในเมืองคลีฟแลนด  มลรัฐโอไฮโอ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ศึกษาโดย Shoup  และคณะ  ในป ค.ศ. 1995  เกี่ยวกับความสนใจในดานธรณีวิทยา
และดาราศาสตร  และศึกษาระดับความพอใจตอนิทรรศการชุดใหมของ The Reinberger  Hall  of
Earth and Planetary Exploration  โดยใชวิธีสัมภาษณแบบกลุม (focus groups) พบวากลุมตัวอยาง
สนใจเรือ่งกํ าเนิดของจักรวาล  การระเบิดครั้งใหญ (Big Bang)  และดาวเคราะหเกิดขึ้นไดอยางไร
ซ่ึงพวกเขามีความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้นอยมาก  และตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในเรื่อง
เหลานี้

จากผลงานวิจัยท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมด  แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจและความสนใจ
ตอการจดักิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรของผูชมกลุมตาง ๆ  ท้ังในและตางประเทศ  รวมถึงเปนการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผูเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหลาย ๆ  แหง  เกี่ยวกับความตองการ  รูปแบบ
กจิกรรม  และการดํ าเนินงาน  เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนํ ามาใชประโยชนในการวิจัยตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธดี ําเนินการวิจัย

การศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา  ดํ าเนินการศึกษาเปนสองสวน   คือ

สวนท่ี 1. เปนการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ โดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis)

สวนท่ี  2. เปนการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย   โดย
การสํ ารวจความคิดเห็น (Survey) จากผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร

แหลงขอมูล/ประชากร

แหลงขอมูล/ประชากรของการดํ าเนินการวิจัยในสวนท่ี 1  ไดแก ขอมูลจากส่ิงพิมพ
และจากเครือขายอินเตอรเนตของศูนยวิทยาศาสตรท่ัวโลก ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี    (  Association  of   Science –
Technology Centers : ASTC )            และมีขอมูลรายละเอียดอยูในระบบอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอกับ
เวบไซต http ://www.astc.org/ ซ่ึงเปนเวบไซตของสมาคมฯ

2.  มีการจดันทิรรศการและกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          ใน
ขอบขายท่ีกวางขวาง ไมเปนศูนยวิทยาศาสตรท่ีเนนเฉพาะทาง

แหลงขอมูล/ประชากรท่ีใชในการดํ าเนินการวิจัยในสวนท่ี  2  ไดแก
1.  กลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร     ไดแก              ผูบริหารศูนยวิทยาศาสตรใน

ประเทศไทย ( เชน   พิพิธภัณฑสัตวนํ้ า อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ ทองฟาจํ าลอง ศูนยวิทยาศาสตร
เพ่ือการศึกษาจังหวัด )       หรือผูมีความรูความสามารถดานศูนยวิทยาศาสตร     ซ่ึงมีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปในดานท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร                     หรือปฏิบัติงานดาน
ศูนยวิทยาศาสตรมาไมนอยกวา  3  ป
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2.  กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตรจากท่ัวประเทศ                 ท่ีเขาอบรมหลักสูตรการเรียนรู
วทิยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จัดโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหง
ชาต ิ จํ านวน  3  รุน  รุนละ  320  คน  รวมท้ังส้ินจํ านวน  960  คน

กลุมตัวอยาง

   สวนท่ี 1 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดย
วธีิวเิคราะหเอกสาร      ใชประชากรท้ังหมดของสมาชิกสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ASTC) ท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีก ําหนด  จํ านวน  92  แหง

สวนท่ี  2 กลุมตัวอยางในการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย
โดยวิธีสํ ารวจความคิดเห็น  ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ

2.1  กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร           ใชเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง  จํ านวน 44  คน

2.2   กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร  จากผูเขาอบรมท้ังหมด  3  รุน  จํ านวน  960  คน
โดยสุมแจกแบบสอบถามรุนละ  120  ฉบับ   จํ านวน  3  รุน  รวมเปนตัวอยางจ ํานวน  360  คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1.  ในการศึกษาวิจัยรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ     โดยวิธีวิเคราะหเอกสาร

ใชแบบบันทึกขอมูล
แบบบันทึกขอมูล  สํ าหรบับันทึกขอมูลเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  ไดแก

- ช่ือ
- สถานท่ีตั้ง ( เมือง , ประเทศ )
- ปท่ีเริ่มด ําเนินการ
- สังกัดหนวยงานใด
- ประวัติและพัฒนาการของศูนย ฯ
- ขนาดพ้ืนท่ีท่ีจัดแสดง และจํ านวนนิทรรศการ
- วนั  เวลา  เปดใหบริการ
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ตอนท่ี  2  รูปแบบการจัดนิทรรศการ
2.1  รปูแบบนิทรรศการถาวร  ในรายละเอียดตอไปนี้

-  สาขาวิชาท่ีจัด  หัวขอ/เรื่องท่ีจัด
                                                - รปูแบบของนิทรรศการ เชน เปนนิทรรศการท่ีมีกระบวนการเรียนรู
อยางมีสวนรวม (interactive exhibits) หรือจัดแสดงนิ่ง ๆ (static displays)

-    ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใช
-    ประเภทของนิทรรศการ  และจํ านวนท่ีมี

 2.2  รปูแบบนิทรรศการประเภทอ่ืน ๆ  เชน
- นทิรรศการช่ัวคราว / นิทรรศการเคล่ือนท่ี
- สวนวิทยาศาสตร  หรือนิทรรศการกลางแจง
- สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า
- ทองฟาจํ าลอง
- โรงภาพยนตร
- นทิรรศการเสมือนจริง

 2.3  วธีิการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
ตอนท่ี 3  รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา ( Activities ) มีรูปแบบใดบาง และมี

ลักษณะการจัดอยางไร  เชน
- กจิกรรมปฏิบัติการ
- กจิกรรมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
- กจิกรรมวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ี
- การจัดสัมมนา  การบรรยายทางวิชาการ
- กจิกรรมคายวิทยาศาสตร
- การจดัประกวดแขงขันทางวิทยาศาสตร
- ฯ ล ฯ

ตอนท่ี  4  การดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในดานตอไปนี้
- วตัถุประสงคในการดํ าเนินงาน
-    การบริหารองคกร ในดานบุคลากร  การประชาสัมพันธ  วิธีการ

หารายได  และดานการใหบริการและส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ
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2. ในการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยโดยวิธีสํ ารวจ
ความคิดเห็น  ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) จ ํานวน 1  ชุด

แบบสอบถามความตองการของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยา
ศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย   แบงออกเปน  2  สวน

สวนท่ี 1 เปนภาคผนวกแสดงขอมูลรูปแบบโดยยอของศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศ  ซ่ึงไดจากการศึกษาวิจัยโดยวิธีวิเคราะหเอกสาร  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
บางสวนในการตอบคํ าถาม

สวนท่ี  2  เปนแบบสํ ารวจความคิดเห็น  แบงออกเปน  4  ตอน  ดังนี้
 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ตํ าแหนง
- ประสบการณในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตร

ตอนท่ี  2  รูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
- สาขาวิชาและหัวขอเรื่องท่ีควรจัด
- รูปแบบหรือสถานท่ีจัดแสดงท่ีควรมี  เชน

- หองจัดแสดง
- นทิรรศการกลางแจง
- สถานแสดงสัตวนํ้ า
- ทองฟาจํ าลอง
- โรงภาพยนตร
-  หองพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
-  นทิรรศการเสมือนจริง
-  ฯ ล ฯ

- รปูแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีควรจัด  เชน
-  การฝกปฏิบัติการ
-  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
-  การสัมมนา  การบรรยาย
-  หนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ี
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ตอนท่ี  3   การดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร  ในขอตอไปนี้
 -  บทบาทภารกิจของศูนยวิทยาศาสตร
 -  การบริหารองคกร  ในดานบุคลากร  การประชาสัมพันธ  วิธี

การแสวงหารายได  การบริการและส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ

การสรางเคร่ืองมือวิจัย

ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  มีขั้นตอนการด ําเนินงานดังนี้
1.  ศึกษาขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ  ท้ังในและตางประเทศ         เพ่ือพัฒนาแบบ

บันทึกขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ     นํ ามาวิเคราะหหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ

2.  พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร         และครู
ผูสอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

3.  ด ําเนินการ try – out  เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามความคิดเห็น             เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา    ( content validity )           และวิเคราะหความเช่ือม่ัน    (reliability)   ของ
แบบสอบถาม  โดยทดสอบกับครูผูสอนวิทยาศาสตรในเขตอํ าเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี จํ านวน
30  คน  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.933

4.  ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
5.  น ําเครื่องมือการวิจัยไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป

ขัน้ตอนการทํ าวิจัย

ในการดํ าเนินการวิจัย  มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.  ศึกษาขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรตาง  ๆ  ท่ัวโลก     จากแหลงขอมูลเอกสารส่ิงพิมพ

และเครือขายอินเตอรเน็ต  เพ่ือพัฒนาแบบบันทึกขอมูลศูนยวิทยาศาสตร
2.  สืบคนขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงท่ีเปนกลุมประชากร          จากเครือขาย

อินเตอรเน็ต   บันทึกขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรทุกแหง  จํ านวน  92  แหง     ตามแบบบันทึกขอมูล
รวมถึงบันทึกขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ

3.  วเิคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลท้ังหมด  นํ ามาจัดหมวดหมู  และนํ าเสนอเปน
รปูแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในรูปความเรียง
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4.  พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอน
วทิยาศาสตรท่ีมีตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย       โดยใชรูปแบบของ
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีน ําเสนอ  เปนแนวทางในการสอบถาม

5.  สํ ารวจความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยาศาสตร
โดยใชแบบสอบถามในขอ  4

6.  วเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
7.  น ําเสนอรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

1.  ในสวนของการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ          โดยวิธีวิเคราะห
เอกสาร  รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากระบบอินเตอรเนต    ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ   การศึกษาดูงาน   และ
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  โดยใชแบบบันทึกขอมูลแลวนํ ามาจ ําแนกหมวดหมู    และวิเคราะหขอมูล
ตามรายละเอียดเนื้อหา

2.  ในสวนของการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย         โดย
การสํ ารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนามาจากขอมูลในตอนท่ี  1  ผูวิจัยเปนผูไป
เกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเอง    พรอมกับสัมภาษณเพ่ิมเติมบางสวน     วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคา
รอยละ  นํ าเสนอในรูปตาราง   สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูวิจัยเก็บรวบรวม     จัด
หมวดหมู และนํ าเสนอในรูปความเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการวิเคราะหเอกสาร 
 

การศึกษาวิจยัรูปแบบศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศ  เปนการรวบรวมขอมูลจาก  
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศทั่วโลก  โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางศนูยวทิยาศาสตรที่มี
คุณสมบัติดังนี ้ คือ 

1. เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวทิยาศาสตรเทคโนโลยี ( ASTC ) 
2. เปนศูนยวิทยาศาสตรที่มีการจัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ขอบขายกวางขวาง  ไมจํากดัเพียงสาขาเดยีว  หรือเนนเฉพาะทาง 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการสืบคนจากขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงที่เผยแพร

ในระบบอินเตอรเน็ต ในเวบไซต http://www.astc.org ซ่ึงเปนเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ( Association  of  Science – Technology  Centers : ASTC ) ซ่ึงมีสมาชิกทั่วโลกกวา 
550  แหง  พบศูนยวิทยาศาสตรที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนจํานวน  92 แหง  เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกขอมูลรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้  
ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสภาพของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ  ไดแก  การเรียกชื่อ  
จํานวน  ขนาด  และบทบาทภารกิจ 

2. รูปแบบของนิทรรศการ  โดยแบงเปน   นิทรรศการถาวร     และนิทรรศการสวน
อ่ืน  ๆ   

3. รูปแบบของกจิกรรมการศึกษาในศนูยวิทยาศาสตร 
4. รูปแบบการดําเนินงาน  ประกอบดวย  วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  การบริหาร

องคกรดานบุคลากร  การหารายได  และการอํานวยความสะดวกและบริการตาง  ๆ 
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1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ 
 จากการวิเคราะหขอมูลในแบบบันทึกขอมูลของศูนยวทิยาศาสตรที่ไดจากการสืบคนใน
ระบบอินเตอรเน็ตจํานวน  92  ชุด  เมื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดเปนหมวดหมู  พบวาศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศทัง้  92  แหงที่ศกึษา  มีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 การตั้งชื่อศูนยวิทยาศาสตร  สถาบันในลักษณะนี้มีช่ือเรียกแตกตางกนัไป  เมื่อวิเคราะห
ขอมูลรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมดที่นํามาศึกษาพบวา ช่ือเรียกดังกลาวแบงออกเปน  7  กลุม   
ดังนี้  ( ดูตารางที่  1 หนา 58) 

1. ศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center ) จากการศึกษาพบวาใชช่ือศูนยวิทยาศาสตร
เปนจํานวนมากที่สุด  คือ  33  แหง  หรือคิดเปนรอยละ  35.87  ตัวอยางเชน  Arizona  Science  
Center, Orlando  Science  Center  และ  Science  Center of  Iowa  ซ่ึงทั้ง  3  แหงอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

2. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  (  Science  Museum  /  Museum  of  Science  )หรือ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( Science  and  Technology  Museum / Museum  of  
Science  and  Technology ) ช่ือดังกลาวมใีชเรียกจํานวน  23  แหง  หรือคิดเปนรอยละ  25  ของ
กลุมตัวอยางทัง้หมด  ตวัอยางเชน  Mid  America  Science  Museum  และ  Science  Museum  of  
Minnesota  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  Science  Museum , National  Museum  of  Science  &  
Industry  ในประเทศอังกฤษ  และ  National  Science  &  Technology  Museum  ในประเทศ
ไตหวนั 

3. ศูนยแสวงหาความรูและสรางสรรคจินตนาการ  โดยในภาษาอังกฤษใชช่ือเรียก   
ดังตอไปนี้  เชน  Discovery  Center ,  Museum  of  Discovery ,  Discovery  Place ,  Exploreum  
Imaginarium ,  Wonder  &  Imagination  Zone  เปนตน  ศูนยวิทยาศาสตรที่มีช่ือเรียกในกลุมนีม้ี
จํานวน  13  แหง  หรือคิดเปนรอยละ  14.13  ตัวอยางเชน  Imaginarium  ในมลรัฐ อลาสกา  GWIZ 
– Gulfcoast  Wonder  and  Imagination  Zone  ในมลรัฐฟลอริดา  Discovery  Center  of  Idaho  ใน
มลรัฐไอดาโฮ  Sci-Port  Discovery  Center  ในมลรัฐหลุยสเซียนา  Discovery  Place  ในมลรัฐ
นอรธคาโลไรนา  ทั้งหมดที่กลาวมาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ยังม ี  Discovery  
Center  ในประเทศแคนาดา  และ  Scitech  Discovery  Center  ในประเทศออสเตรเลีย 

4. ชื่อท่ีแสดงวาเปนบริเวณหรอืสถานที่เรียนรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร  เชน  Academy  
of  Science ,  Garden  of  Science  ,  Science  Station ,  Science  Place  เปนตน  มจีาํนวนทั้งส้ิน  7  
แหง  หรือคิดเปนรอยละ  7.60  ตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกาเชน Lawrence  Hall  of  Science  
ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  Science  Station  ในมลรัฐไอโอวา  และ  New  York  Hall  of  Science  ใน   
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มลรัฐนิวยอรค หรือ Garden  of  Science ในประเทศอิสราเอล  และ  House  of  Technology  ใน
ประเทศสวีเดน 

5. ชื่ออ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากใน  4  กลุมที่ไดกลาวมาแลว  ยังมีศูนยวทิยาศาสตรอีก
จํานวนไมมากนัก  (  9  แหง  หรือคิดเปนรอยละ  9.78  )  ใชช่ือที่แตกตางออกไป  ซ่ึงบางแหงยังคง
มีความหมายเกี่ยวกับการเรยีนรูวิทยาศาสตร  เชน  Sci-Quest  ในมลรัฐอลาบามา  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  Science  North  ในออนตาริโอ  ประเทศแคนาดา  Experimentarium  ในประเทศ
เดนมารก  หรือ  Techniquest  ในประเทศอังกฤษ  เปนตน 

6. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          ( Science & Technology Center / Center 
of Science & Technology ) ช่ือศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีใชเพียง  3  แหง  คือ  SciTech , 
Science  and  Technology  Interactive  Center ในมลรัฐอิลลินอยส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  The  
Discovery  Center  of  Science  &  Technology  ในมลรัฐเพนซลิวาเนีย  และ  WISTEC , 
Willamette  Science  &  Technology  Center  ในมลรัฐโอเรกอน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7. ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล มีศูนยวิทยาศาสตรบางแหงที่ช่ือมิไดบงบอกถงึ        
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู  ซ่ึงมีจํานวนนอยมาก  โดยในจาํนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  92  แหง  มีเพยีง  
4  แหงเทานัน้ที่ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล  คือ  McWane  Center  ในมลรัฐอลาบามา  และ  
COSI  Toledo  ในมลรัฐโอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  Fraser – Fort  George  Regional  
Museum  ในประเทศ     แคนาดา  และ Deutsches  Museum  ในประเทศเยอรมน ี
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ตารางที่  1       แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่ใชช่ือเรียกตางกันไป 
ช่ือ จํานวน 

(แหง) 
รอยละ 

 

1. ศูนยวิทยาศาสตร ( Science  Center ) 
 
2.   พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร / พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           

( Science Museum,    Science  and Technology  Museum, Museum  
of  Science,  Museum  of  Science  and  Technology ) 

 
3. ศูนยแสวงหาความรูและจนิตนาการ  ( Discovery  Center,   Museum of  

Discovery , Discovery  Place , Imaginarium ,  Imagination  Zone , 
Explorit  Discovery  Center ) 

 
4.  ช่ือที่แสดงถึงบริเวณหรือสถานที่เรียนรูวิทยาศาสตร  
    ( Hall  of  Science  ,  Garden  of  Science 
     The  Science  Place  ,  Academy  of  Science 
     Science  Station )  
 
5. อ่ืน  ๆ เชน  Science  Alive  ,  Sci  Work  , Sci-Quest , Technopolis  ,  

Techniquest  ,  Tekniken  Hus  ( Technical House) , Teknoteket 
(Technotech) , Science North    

    
6. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( Science & Technology Center , 

Center of Science & Technology ) 
 
7. ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล                           
 

 

33 
 

23 
 
 
 

13 
 
 
 

7 
 
 
 
 

9 
 
 
 

3 
 
 

4 
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9.78 
 
 
 

3.25 
 
 

4.30 
 

รวม 92 100.00 
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 จํานวนศูนยวทิยาศาสตรในประเทศตางๆ  จากขอมูลทางอินเตอรเน็ตของ                   
ศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลกที่อยูในเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ( ASTC )  พบวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากทีสุ่ดในโลก และมากกวาประเทศอื่น ๆ      
รวมกัน (Association of Science Technology Centers 2000)  และจากจํานวนศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศทัว่โลกที่นํามาวเิคราะหขอมูล  พบวาเปนศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวนมากทีสุ่ดถึง  67  แหง  ใน  34   มลรัฐ  คิดเปนรอยละ  72.82  ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ  
ประเทศแคนาดา  ม ี 9  แหง หรือคิดเปนรอยละ  9.77   อีก  16  แหง  หรือรอยละ  17.41  กระจายอยู
ในประเทศตาง ๆ  จํานวน  13  ประเทศในหลาย ๆ  ทวีป  ทั่วยุโรป  เอเชียและออสเตรเลีย                
( ดูตารางที่  2 ) 
   
ตารางที่   2     แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรในประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก  ที่นํามาศึกษา 
 

ประเทศ จํานวน (แหง) รอยละ 
สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
อิสราเอล 
สหราชอาณาจกัร 
ออสเตรเลีย 
เบลเยียม 
เดนมารก 
ฟนแลนด 
เยอรมัน 
ญี่ปุน 
นิวซีแลนด 
นอรเวย 
สวีเดน 
สิงคโปร 
ไตหวัน 

67 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

72.82 
9.77 
3.26 
2.16 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 

รวม 92 100.00 
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  ชวงเวลาที่ศูนยวิทยาศาสตรเร่ิมดําเนินการ จากการสืบคนขอมูลหาชวงเวลาที่ศนูย 
วิทยาศาสตรแตละแหงเริ่มดาํเนินการ  มีขอมูลแสดงในเอกสารเพียง  49  แหง  พบวาในจํานวน 49 
แหงนี้ มีศูนยที่เริ่มดําเนินการกอนป  ค.ศ. 1900   จํานวน  5  แหง  ระหวางป  ค.ศ. 1901-1925   
จํานวน  3  แหง  ระหวางป  ค.ศ. 1926-1950  จํานวน  5  แหง  ระหวางป  ค.ศ. 1951-1975  จํานวน 9 
แหง  และระหวางป ค.ศ. 1976-2000 หรือในระยะ  50  ปที่ผานมา มีศูนยวทิยาศาสตรเปด
ดําเนินการมากที่สุด  ( จํานวน  27  แหง ) ดังตารางที่  3  
 
ตารางที่  3   แสดงปที่ศูนยวทิยาศาสตรเร่ิมดําเนินการ 
 

ปที่เริ่มดําเนินการ จํานวน  (แหง) รอยละ 
กอนป ค.ศ.1900 
1901-1925 
1926-1950 
1951-1975 
1976-2000 

5 
3 
5 
9 

27 

10.20 
  6.12 
10.21 
18.37 
55.10 

รวม 49 100.00 
     
 ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงมพีัฒนาการจากบทบาทภารกจิเดิมซ่ึงเปนเพยีงสถานที่ตั้ง
แสดงวัตถุเชิงอนุรักษ มาสูบทบาทภารกจิในรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในปจจบุันที่เนน         
การเรียนรูผานกิจกรรมที่หลากหลาย  ในจาํนวนศนูยวิทยาศาสตร  49  แหงที่ระบุปที่เริ่มดําเนินการ  
พบวามีศูนยวทิยาศาสตรจํานวน  19  แหงที่เดมิเปนพิพิธภณัฑซ่ึงมีวัตถุประสงคในการกอตั้ง     
แตกตางกนัไป  เชน  เปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ ( Natural  History  Museum ) 
พิพิธภัณฑที่รวบรวมสิ่งประดิษฐตาง  ๆ  พิพิธภัณฑเดก็ ( Children  Museum ) พิพิธภัณฑเหมืองแร 
( Mining  Museum ) เปนตน แตภายหลังไดปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือแมแตเปลี่ยนชื่อเปน      
ศูนยวิทยาศาสตร  และมีศนูยวิทยาศาสตรจํานวน  5  แหงไมมีขอมูลระบุบทบาทภารกิจเมื่อเริ่ม
ดําเนินการ  อยางไรก็ตาม  ศูนยวิทยาศาสตรอีก  25  แหงที่พบ  ดําเนินการในรูปแบบปจจุบนัมา   
ตั้งแตเร่ิม  ซ่ึงสวนใหญเปนศูนยวิทยาศาสตรที่เริ่มกอตั้งในชวง  50  ปที่ผานมา  ( ดูตารางที่  4 ) 
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ตารางที่  4      แสดงบทบาทภารกิจเมื่อเริ่มดําเนินการของศูนยวทิยาศาสตร  
 

บทบาทภารกจิเมื่อเร่ิมดําเนนิการ จํานวน  ( แหง ) รอยละ 
1. เปนศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center ) 25 51.02 
2. เปนพิพิธภณัฑประวัติศาสตรธรรมชาติ ( Natural  

History Museum ) 
9 18.37 

3. เปนพิพิธภณัฑเดก็ ( Children Museum ) 3 6.12 
4. เปนพิพิธภณัฑทางศาสนา ( Regional Museum ) 3 6.12 
5. เปนพิพิธภณัฑเหมืองแร ( Mining Museum ) 2 4.08 
6. เปนหอดดูาว ( Observatory ) 2 4.08 
7. ไมระบุขอมูล 5 10.21 
                                              รวม 49 100.00 

  
 จํานวนนิทรรศการ ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีขนาดพื้นทีแ่ละจํานวนสิ่งแสดง     
แตกตางกนั  และมักจะมีขอความประชาสัมพันธจํานวนนิทรรศการแสดงไวเพื่อเปนการดึงดูด 
ความสนใจ ซ่ึงหมายถึงจํานวนชุดหรือช้ินนิทรรศการที่เลนหรือทดลองได (hand-on exhibits)  จาก
ขอมูลที่สืบคนพบวามีศูนยวทิยาศาสตรจํานวน  50  แหงมีขอมูลจํานวนนิทรรศการระบุไว  และ
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีจํานวนนิทรรศการระหวาง  101 – 200  ช้ิน  มีอยูมากที่สุด ( รอยละ  48 ) สวน
ที่เหลือจะมจีํานวนนิทรรศการแตกตางกนัไป  ตามรายละเอียดในตารางที่ 5 
   
ตารางที่  5     แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรขนาดตาง  ๆ  โดยจําแนกตามจํานวนนิทรรศการ 
 

จํานวนนิทรรศการที่มีในศนูยวิทยาศาสตรโดยประมาณ  ( ช้ิน ) จํานวน (แหง) รอยละ 
นอยกวา  100   9  18.00 

          101 – 200 24 48.00 
          201 – 300   9 18.00 

มากกวา  300   8 16.00 
รวม 50 100.00 
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 ในสวนพื้นที่จดัแสดงนิทรรศการและจดักจิกรรมของศูนยวิทยาศาสตร  จากจํานวน
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลของพื้นที่จํานวน 49 แหง พบวามีขนาดพืน้ที่แตกตางกนัไป ตั้งแตขนาด
นอยกวา  10,000 ตารางฟุต จนถึงมากกวา 100,000 ตารางฟุต และในจํานวนนี้มีศูนยวิทยาศาสตรที่
มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดระหวาง  20,001 – 30,000  ตารางฟุตมากที่สุด  จํานวน  13  แหง   
( รอยละ 26.53 )  สวนที่เหลือจะมีขนาดแตกตางกันไป ดังตารางที่  6  
 
ตารางที่  6    แสดงขนาดของพื้นที่ในการจดัแสดงนิทรรศการและกจิกรรมของศูนยวทิยาศาสตร 
 

ขนาดพื้นที่  ( ตารางฟุต ) จํานวน ( แหง ) รอยละ 
นอยกวา   10,000 9 18.37 
10,000 – 20,000 6 12.25 
20,001 – 30,000 13 26.53 
30,001 – 40,000 4 8.16 
40,001 – 50,000 4 8.16 
50,001 – 60,000 4 8.16 
60,001 – 70,000 4 8.16 
70,001 – 100,000 - - 
มากกวา  100,000 5 10.21 

รวม 49 100.00 
  
  สาขาวิชาท่ีจัดแสดง เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้กําหนดขอบเขตของศูนยวิทยาศาสตร
ที่เปนกลุมตัวอยาง ใหเปนศนูย ฯ ที่จัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรใน
หลายสาขาวิชารวมอยูดวยกนั กลาวคอืในศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงอาจมีทั้งบรเิวณทีจ่ัดแสดง
นิทรรศการเกีย่วกับหลักการวิทยาศาสตรพืน้ฐาน บริเวณที่เปนพพิิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  
พิพิธภัณฑดาราศาสตรและอวกาศ  พิพิธภณัฑสัตวน้ํา  พพิิธภัณฑเด็ก  สวนวิทยาศาสตร  และอ่ืน ๆ   
มิใชจัดแสดงเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  เปนเพยีงสถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เปนสวนสัตว          
สวนพฤกษศาสตร  หรือเปนพิพิธภณัฑทีจ่ัดแสดงเนื้อหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เชน  พิพิธภัณฑ
อากาศยาน  พพิิธภัณฑหินแร  เปนตน  และในจํานวนศนูยวิทยาศาสตรที่เปนกลุมตัวอยางดังกลาว
นั้น  บางแหงอาจจัดแสดงเพียงสองหรือสามสาขาวิชา  แตบางแหงมีความหลากหลายสาขาวิชา  
มากกวานั้น  หรือบางแหงมหีลายสาขาวิชาก็จริง  แตเนนดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ  เนื่องจากมี
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ทรัพยากรพรอม  เชน Fernbank : Science Center ซ่ึงมีสภาพปาพื้นเมืองที่รักษาพนัธุไมและสัตว  
ในทองถ่ินเพื่อใหผูชมเขาไปสํารวจและฝกปฏิบัติการ จึงเนนเรื่องพืชและสตัวในทองถ่ินและ     
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  แตก็มีนิทรรศการสาขาอื่น ๆ อยูดวย 
 ในการวิเคราะหขอมูลดานสาขาวิชาที่จัดนทิรรศการและกิจกรรมการศกึษาของ       
ศูนยวิทยาศาสตร  ใชวิธีสํารวจขอมูลจากหัวขอนิทรรศการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดเผยแพรไว
ในระบบอินเตอรเน็ต  แลวนํามาจัดกลุมได  7  สาขาวิชา  ( ดังตารางที่  7 )  ตัวอยางเชน  
นิทรรศการเรื่องพืชและสัตว จัดอยูในสาขาวิชาธรรมชาติวิทยา  นิทรรศการเรื่องคอมพิวเตอรจดัอยู
ในสาขาวิชาวทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  เปนตน  ซ่ึงในแตละศูนย ฯ จะมีนิทรรศการ
มากกวา  1  สาขาวิชาดังไดกลาวมาแลว 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลศูนยวิทยาศาสตรกลุมตัวอยางทั้งหมด  92  แหง  พบวา    
ศูนยวิทยาศาสตรเกือบทั้งหมด ( รอยละ 95.65 ) จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา         
ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  รองลงมาคือดานธรรมชาติวิทยา ( รอยละ 77.17 ) ดานวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี ( รอยละ 72.83 ) ดานดาราศาสตรและอวกาศ ( รอยละ 70.65 ) ดานสุขภาพ
อนามัยและการแพทย ( รอยละ 38.04 ) นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ อีกจํานวนไมมากนัก  เชน  
คณิตศาสตร  และ ชาติพันธุวิทยา ( ดูตารางที่ 7 ) 
 

ตารางที่  7    แสดงสาขาวิชาของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาในศนูยวิทยาศาสตร ( n=92 ) 
 

สาขาวิชา จํานวน  ( แหง ) รอยละ* 
วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 88 95.65 
ธรรมชาติวิทยา 71 77.17 
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 67 72.83 
ดาราศาสตรและอวกาศ 65 70.65 
สุขภาพอนามยัและการแพทย 35 38.04 
คณิตศาสตร 21 22.87 
ชาติพันธุวิทยา 7 7.61 

   
 

 *  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งสิ้นจํานวน  92  แหง  แตละแหงมีการจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรมากกวา  1  สาขาวิชา 
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 จํานวนผูชม  จากการสืบคนของผูวิจัย พบศูนยวิทยาศาสตรจํานวนไมมากนักที่มีขอมูล
แสดงจํานวนผูชมในแตละป  อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนการสืบคนทางอินเตอรเน็ต  และ          
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีขอมูลจํานวนเปนมาก อีกทั้งรายละเอยีดแตละดานและการออกแบบ
เวบไซตแตกตางกันไป  อาจมีขอมูลรายละเอียดบางดานที่ผูวิจยัสืบคนไปไมถึง  โดยเฉพาะที่เปน
ประเด็นยอย  ในการศกึษาครั้งนี้ผูวจิยัพบขอมูลดานจํานวนผูชมในแตละปของศูนยวทิยาศาสตร
จํานวน  29 แหง  โดยมจีํานวนแตกตางกนัไปตั้งแตนอยกวาปละ  100,000  คน  จนถึงปละมากกวา 
1 ลานคน    โดยมีคาเฉลี่ยปละ  375,000  คน (  ดูตารางที่  8 ) 
 

ตารางที่  8    แสดงจํานวนผูชมตอปของศูนยวิทยาศาสตรตาง  ๆ 
 

ผูชมตอปโดยประมาณ (คน) จํานวน (แหง) รอยละ เฉล่ียโดยประมาณ ( คน) 
นอยกวา   100,000 5 17.24  
100,001 – 200,000 4 13.79  
200,001 – 300,000 7 24.14  
300,001 – 400,000 4 13.79 375,000 
500,000 3 10.35  
700,000 2 6.90  
มากกวา 1,000,000 4 13.79  
                         รวม 29 100.00  

  
 ชวงเวลาทําการของศูนยวิทยาศาสตร  เนื่องจากศูนยวทิยาศาสตรเปนแหลงเรยีนรูของ
บุคคลทุกกลุมทุกวยั  เปดใหบริการแกประชาชนทั้งในวันทําการปกตแิละวนัหยุดราชการ  ซ่ึง    
โดยทั่วไปแลวในวนัทําการปกติจะใหบริการแกกลุมนกัเรยีนในระบบโรงเรียนเปนสวนใหญ  สวน
ในวนัหยุดราชการจะเปนกลุมผูใหญหรือผูที่มาเปนครอบครัว  จากการวิเคราะหขอมูลวันและเวลา
ในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรที่นาํมาศึกษาพบวา  เกือบทั้งหมดเปดในวนัทําการปกติทั้งวนั  
เปนจํานวน  72  แหง  และมีเพยีง  4  แหงที่พบวาเปดในวันทําการเพียงครึ่งวนั  สวนในวันหยดุ
ประจําสัปดาหพบวาสวนใหญเปดบริการวนัเสารเต็มวัน  จํานวน  69  แหง  อีก  8  แหงพบวา
บริการในวนัเสารเพียงครึ่งวนั  และจากการศึกษาพบวาศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญเปดบริการใน 
วันอาทิตยเพยีงครึ่งวัน  มีจํานวน  37  แหง  อีก  21  แหง  พบวาเปดใหบริการในวนัอาทิตยเต็มวนั   
( ดูตารางที่  9 ) 
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 ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงใหบริการทุกวนัไมมีวนัหยุด จากขอมูลพบวามีถึง 24  แหง  
( รอยละ 26.09 )  และหลายแหงหยุดใหบริการทุกวันจนัทร  พบมีจํานวน  25  แหง  (รอยละ 27.17)
สวนที่เหลือหยุดใหบริการในวันอืน่  ๆ  สัปดาหละ  1  หรือ  2  วัน  ( ดูตารางที่  10 ) 
  

ตารางที่  9     แสดงวันและเวลาที่ศูนยวิทยาศาสตรเปดใหบริการ  (n=92) 
 

วันที่เปดใหบริการ จํานวน (แหง) รอยละ 

ทุกวันเต็มวนั 24 26.09 
วันทําการปกต ิ 76 82.61 
        เต็มวัน 72 78.26 
        คร่ึงวัน 4 4.38 
วันเสาร 77 83.70 
        เต็มวัน 69 75.00 
        คร่ึงวัน 8 8.70 
วันอาทิตย 58 63.04 
        เต็มวัน 21 22.83 
        คร่ึงวัน 37 40.22 

 

ตารางที่  10  แสดงวันหยุดบริการของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ (n=92) 
 

วันหยุด จํานวน (แหง) รอยละ 
ไมมีวันหยดุ 24 26.09 
วันจนัทร 25 27.17 
วันอาทิตย 42 45.65 
         เต็มวัน 5 5.43 
         คร่ึงวัน 37 40.22 
วันอื่น ๆ 4 4.38 

 

ชวงเวลาใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรตามที่ไดกลาวมาแลววามีทั้งเตม็วันและครึ่งวนั
นั้นแตกตางกนัไป  เชน  ในการเปดบริการเต็มวันอาจจะมีชวงเวลาตั้งแต  9.00 – 16.00  น.         
9.00 – 17.00  น.  9.00 – 18.00  น. หรือ  10.00 – 16.00 น.  10.00 – 17.00 น.  และ 10 .00 – 18.00 น.  
เปนตน  และในการใหบริการครึ่งวัน  ก็มีชวงเวลาแตกตางกัน  เชน  12.00 – 17.00  น.             
12.00 – 18.00 น.  13.00 – 17.00  น.  และ 13.00 – 18.00 น. 
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 อยางไรก็ตาม  ยังมีบุคคลบางกลุมที่ไมสะดวกที่จะเขาชมศูนยวิทยาศาสตรในชวงเวลา
ที่เปดบริการดงักลาวมาแลว  จึงมีศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงที่ขยายเวลาเปดใหบริการถึงตอนค่ําใน
บางวัน  เชน  ในทุกวันอังคาร  ทุกวันศุกร  ทุกวันเสาร  หรืออาจสัปดาหละหลายวัน  เชน  อังคาร – 
พฤหัสบดี  พุธ – เสาร  พุธ , พฤหัสบดี หรือศุกร – เสาร  เปนตน  ( ดูตารางที่  11 ) 
ตารางที่  11   แสดงวันเวลาที่ศูนยวทิยาศาสตรบางแหงเปดขยายเวลาใหบริการในแตละสัปดาห 
 

วัน เวลา จํานวน  ( แหง ) 
อังคาร 17.00 – 21.00 3 
ศุกร 17.00 – 21.00/22.00 5 
ศุกร , เสาร 17.00 – 21.00 3 
พฤหัสบดี 17.00  - 20.00 3 
อ่ืน  ๆ 17.00 – 19.00 / 19.00 – 21.00 5 
                    รวม 19* 

 

*   แสดงจํานวนเฉพาะศูนยวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสืบคนได  ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงอาจมีการขยายเวลา
แตไมไดแจงรายละเอียดไวในเวบไซต   

 
2.  ประเภทของนิทรรศการ  ( Exhibits )   

 

 นิทรรศการของศูนยวทิยาศาสตรสวนมากเปนการออกแบบเพื่อจัดแสดงตัวอยางวัตถุ  
หรือแสดงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร  หรือทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตรที่ยุงยากซับซอน  ให
อยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย ๆ  ไดลงมือปฏิบัติ  จับตอง  หรือทดลองดวยตนเอง  ภายใตบรรยากาศ
ที่นาตื่นเตนและสนุกสนานไปพรอม ๆ กัน  ตัวนิทรรศการจึงมักถูกออกแบบใหสวยงาม  แปลกตา  
และดึงดดูความสนใจ  ทั้งเรื่องของสีสัน  รูปราง  และวัสดุทีใ่ช  จากขอมูลสามารถจําแนก
นิทรรศการตามลักษณะการจัดไดดังนี ้
 2.1  นิทรรศการถาวร  ( Permanent  Exhibits )    มักจัดอยูภายในหองแสดง 
(Exhibition Hall/Room) ศูนยวิทยาศาสตรเกือบทุกแหง (90 แหงหรอืรอยละ 97.83) มีหองแสดง
นิทรรศการถาวรซึ่งเปนนิทรรศการที่มีโครงสรางมั่นคงแข็งแรง  ใหญโต  ใชเงินลงทุนสูงในการ
จัดสราง  มีรูปแบบแปลก  สวยงาม  ชวนสนใจ  จัดแสดงเปนเวลาครั้งละนาน  ๆ  หรือตลอดไป  
หากจะมีการโยกยายบางกเ็ปนเพียงบางสวน  หรืออาจสะสมเขามาใหม  หรือขยายการจัดแสดง
เพิ่มเติมขึ้นอีก  จํานวนและขนาดของหองแสดงนิทรรศการแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดและ
รูปแบบของตัวอาคาร   
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   ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบสื่อที่ใชจัดนทิรรศการถาวร  ไดขอมูล
ดังนี ้
  2.1.1  ดานเนื้อหา  ศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษามีการจัดนิทรรศการถาวรในเนื้อหาที่
หลากหลายแตกตางกันไป  จาํแนกไดดังนี ้
     2.1.1.1วิทยาศาสตรพื้นฐาน  ( Basic  Science / Fundamental Science )  
เปนเนื้อหาที่ศนูยวิทยาศาสตรเกือบทุกแหงจัดแสดง ( รอยละ 95.65 จากตารางที่ 7 ) ตัวอยางหัวขอ
จัดแสดงที่พบเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  เร่ืองกลศาสตร (เชน การทํางานของกลไกตาง ๆ    
แรงและการเคลื่อนที่ )  เรื่องแสง  (เชน แสงสีตาง ๆ เสนใยแสง กระจก)  เร่ืองไฟฟาและแมเหล็ก  
เร่ืองพลังงานในรูปแบบตาง ๆ  (เชน พลังงานความรอน  พลังงานนวิเคลียร  แหลงพลังงานของ
โลก)  เร่ืองเสียง  (เชน  คล่ืนเสียง  เครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ  คุณสมบัติตาง ๆ ของเสียง)  เร่ือง
ประสาทสัมผัสและการรับรู  (เชน  สัมผัสทั้ง 5  ปฏิกิริยาตอบสนอง)  เร่ืองสสาร (เชน อะตอม  ธาตุ 
กาซ)    เร่ืองโครงสรางตาง ๆ  (เชน  สะพานโคง  รูปทรงตาง ๆ ) เร่ืองน้ํา (เชน  คุณสมบัติของน้ํา  
พลังงานจากน้าํ)  เร่ืองอากาศ (เชน  แรงดนัอากาศ  ทอลม  หลักการของเครื่องบิน)  และเรื่องอื่น ๆ  
เชน  แรงตึงผิว  ความหนืด  และคลื่น  เปนตน     ( ดูตารางที่  12 ) 
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ตารางที่  12   แสดงหัวขอนิทรรศการในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่จัดในศูนยวิทยาศาสตร ( n = 92 ) 
 

หัวขอนิทรรศการ จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1. กลศาสตร ( Mechanic , Simple  Machine , Force & 

Motion , Pulley , Gravity , Pendulum , etc. ) 
46 50.00 

2. แสง ( Light , Obtics , Color , Mirror , Laser , etc. ) 43 46.74 
3. ไฟฟาและแมเหล็ก( Electricity  &  Magnetism ) 30 32.61 
4.  พลังงาน ( Power , Earth  Energy , Nuclear, Heat, etc. ) 22 23.91 
5.  เสียง  ( Sound , Acoustic , Musical Instrument, etc. ) 21 22.83 
6.  ประสาทสัมผัสและการรับรู  ( Sense , Perception , 

Action  Reaction , etc. ) 
20 21.74 

7.  สสาร / เคมี( Matter , Atom ,Chemistry, Material, etc. ) 20 21.74 
8.  โครงสรางตาง ๆ  ( Structure ) 11 11.95 
9.  น้ํา , สวนน้าํ  ( Water , Fluid , Water Work , etc. ) 11 11.95 
10. อากาศ / พลศาสตร (Air , Air Pressure, Wind Tunnel , 

Principle of Flight , etc. ) 
8 8.70 

11. แรงตึงผิว ( Bubble , Art of Bubble , etc. ) 9 9.78 
12. คล่ืน  ( Wave ) 7 7.61 
   

 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน  92  แหง  แตละแหงมีนิทรรศการสาขา       
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานในหลายหัวขอ  และศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดถึงหัวขอนิทรรศการ 
 

   2.1.1.2  ธรรมชาติวิทยา  ( Natural  Science )  เปนเนื้อหาในการจัด
นิทรรศการของศูนยวทิยาศาสตรที่พบมากเชนกัน ( รอยละ 77.17 จากตารางที่ 7 )   หัวขอที่จัด
แสดงมากที่สุดเปนเรื่องของนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม (เชน ระบบนิเวศในทองถ่ิน ปาในเขตตาง ๆ  
ภาวะเรือนกระจก  เปนตน)  มีจํานวน  39  แหง หรือรอยละ  42.39  รองลงมาคือหัวขอทาง
ธรณีวิทยา (เชน  สภาพภูมิศาสตรผิวโลกที่เปลี่ยนไป  ปรากฏการณแผนดินไหว  การทําเหมืองแร  
ดิน  หิน  แร  อัญมณี    ซากดึกดําบรรพ  แหลงพลังงานใตพภิพ เปนตน) มีจํานวน  37  แหง หรือ
รอยละ 40.22   อีกเรื่องหนึ่งที่มีการจัดแสดงมากคือชีววทิยาของสิ่งมีชีวิต  ( เชน การดํารงชีวิตของ
พืชและสัตวชนิดตาง ๆ โดยทั่วไปหรอืสัตวในทองถ่ิน  หรือชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะเชน    
สัตวเล้ือยคลาน สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา  สัตวเล้ียงลูกดวยนม  สัตวน้ําเค็ม เปนตน ) นอกจากนี้เปนเรื่อง
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ของสิ่ง    มีชีวิตที่มองดวยตาเปลาไมเห็น  ตองใชกลองจุลทรรศน  แมลง  หรือสัตวดึกดําบรรพ  ( 
เชน  ไดโนเสาร )  และเรื่องภมูิอากาศ  เปนตน  ( ดูตารางที่  13 ) 
 

ตารางที่  13   แสดงตัวอยางหัวขอนิทรรศการในสาขาธรรมชาติวิทยาที่จัดในศนูยวทิยาศาสตร 
 

หัวขอ จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1. นิเวศนวิทยาและสิ่งแวดลอม ( Ecology, Environment ,  

Forest , ect. ) 
39 42.39 

2. ธรณีวิทยา (Geology, Gem, Mineral, Rock, Fossil ,etc.) 37 40.22 
3. ชีววิทยา ( Biology , Animal & Plant , Seed , Genetic , 

Microscope , Zoomzone , etc. ) 
35 38.04 

4. ไดโนเสาร  ( Dinosaur , Dino Dig ) 17 18.48 
5. ภูมิอากาศ  ( Weather ) 15 16.30 
6. แมลง  ( Bug , Insect ) 9 9.78 
7. สัตวจําพวกตาง ๆ  ( Reptile, Amphibian, Mammals, 

Birds, ect. ) 
18 19.57 

   
 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน  92  แหง ( n = 92 ) แตละแหงมีนิทรรศการสาขา
ธรรมชาติวิทยาในหลายหัวขอ  และศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดแสดงหัวขอนิทรรศการ 
 

   2.1.1.3  ดาราศาสตร  ( Astronomy )  ศูนยวิทยาศาสตรที่จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการดานดาราศาสตรมีจํานวน 65 แหง ( รอยละ 70.65 จากตารางที่ 7 ) ในจํานวนนีม้ี         
ศูนยวิทยาศาสตรที่กลาววาจดันิทรรศการถาวรในหัวขอเกี่ยวกับดาราศาสตรและอวกาศจํานวน 38 
แหง (รอยละ 41.30)  อันประกอบดวยนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับอวกาศและจักรวาล  เชน  ยานอวกาศ  
สถานีอวกาศนานาชาติ  ชีวิตในอวกาศ  เรื่องระบบสุริยะ  เชน ความมหัศจรรยของทองฟา          
ดวงอาทิตย  ดาวเคราะห  โลก  ดาวอังคาร  ดวงจันทร  หรือจัดแสดงตวัอยางหินดวงจนัทร  ตวัอยาง
อุกกาบาต  และปรากฎการณทางทองฟา  เชน  การเกิดสริุยุปราคา  การเกิดฝนดาวตก  เปนตน  โดย
นิทรรศการถาวรดานดาราศาสตรมักจัดแสดงอยูรอบ ๆ โดมทองฟาจําลองของศูนยวทิยาศาสตรที่มี
ทองฟาจําลองอยูดวย  ( จากการสืบคนพบวามีจํานวน 36  แหงหรือรอยละ 39.13 )  หรือจัดแสดง    
ภายในหอดูดาวของศูนยวิทยาศาสตรที่มีหอดูดาวอยูดวย  ( พบจํานวน  18  แหงหรือรอยละ 19.57 ) 
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   2.1.1.4  วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  ( Applied Science / 
Technology )  หัวขอนิทรรศการในสาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีที่จัดแสดงใน        
ศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาเปนเรื่องคอมพิวเตอรจํานวน  33  แหง  ( รอยละ 35.87 ) เร่ืองสิ่งประด ิษฐ 
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจบุันจํานวน  24  แหง ( รอยละ 26.09 ) พัฒนาการของยานพาหนะหรอื
เทคโนโลยีดานการขนสง จาํนวน  22  แหง ( รอยละ 23.91 ) ที่เหลือเปนเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร  
หุนยนต   วิทยาศาสตรการกีฬา  และเทคโนโลยีชีวภาพ  เปนตน  ( ดูตารางที่  14 ) 
 

ตารางที่  14   แสดงหวัขอนทิรรศการในดานเทคโนโลยทีี่จัดในศนูยวทิยาศาสตร  ( n = 92 ) 
 

หัวขอ จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1. คอมพิวเตอร  ( Computer , Telecom , Internet ) 33 35.87 
2. ส่ิงประดิษฐ ( Invention , Engine ) 24 26.09 
3. การขนสง  ( Transportation , Automobile , Aviation ) 22 23.91 
4. การสื่อสาร ( Communication ) 19 20.65 
5. หุนยนต  ( Robot , Robotic , Robot Zoo 16 17.39 
6. วิทยาศาสตรการกีฬา  ( Science of  Sport ) 11 11.96 
7. เทคโนโลยีชีวภาพ / เกษตรกรรม ( Biotech, Agriculture ) 
 

6 6.52 
 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน  92  แหง แตละแหงมีนิทรรศการสาขา        
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีในหลายหัวขอ  และหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดแสดงหัวขอนิทรรศการ 
 

   2.1.1.5  สุขภาพอนามัยและการแพทย  ( Medical & Health )  ในดาน       
สุขภาพอนามยัและการแพทย  มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวนไมนอยจัดในหัวขอเกี่ยวกบัชีวิต  รางกาย
ของเรา  เชน การทํางานของสมอง  ระบบยอยอาหาร  โครงสรางตาง ๆ ของรางกาย  การตอ     
โครงกระดูก  หัวขอเกีย่วกับวิทยาศาสตรสุขภาพ   ทันตอนามัย  และอาหารดีมีประโยชน  เปนตน   
( ดูตารางที่  15 ) 
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ตารางที่  15  แสดงหัวขอนิทรรศการดานสุขภาพอนามยัและการแพทยในศูนยวิทยาศาสตร (n=92) 
 

หัวขอ จํานวน  ( แหง ) รอยละ 
1. รางกายของเรา  ( Human  Body ) 22 23.91 
2. ชีวิต  ( Life ,World of Life , Time of Your Life, etc. ) 15 16.30 
3. วิทยาศาสตรสุขภาพ  ( Health Science , Medical ,  etc.) 16 17.39 
4. ทันตอนามยั  ( Dental ) 5 5.43 
5. อาหาร ( Food , Nutrition , etc.) 5 5.43 

 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน  92  แหง แตละแหงมีนิทรรศการสาขาสุขภาพ
อนามัยไดหลายหัวขอ  และหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดแสดงหัวขอนิทรรศการ 
    

   2.1.1.6  คณิตศาสตร  ( Mathmetic )  มีศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลแสดงวา
จัดนิทรรศการถาวรในเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรจํานวน  21  แหง (รอยละ 22.83) เปนการนําเสนอ
หลักการและทฤษฎีคณิตศาสตรตาง ๆ ในรูปแบบที่นาสนใจ  เชน  นทิรรศการเรื่อง   “จากลูกคิดถึง
คอมพิวเตอร”   เกมคณติศาสตรตาง  ๆ  คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  มหัศจรรย
คณิตศาสตร  เปนตน 
   2.1.1.7  ชาติพันธุวิทยา  ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงจัดแสดงนิทรรศการ  
ดานชาติพันธุวิทยา  เชนเรื่องราวเกีย่วกับชนพื้นเมอืงในทองถ่ิน  หรือเผาพันธุดั้งเดิมของตน     
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และเรื่องราวของชนชาติตาง ๆ ในโลก  หรืออาจเปนชนชาติทีม่ี   
ประวัติศาสตรยาวนานนาสนใจ  เชน อียิปตโบราณ  เปนตน ซ่ึงพบศนูยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลระบุ
วามีการจดันิทรรศการดานนี ้ จํานวน  8  แหง  ( รอยละ 8.70 ) 

2.1.1.8 อ่ืน  ๆ  หัวขอนิทรรศการถาวรที่กลาวมาแลวทั้งหมดเปนเพียงที่มี
ขอมูลระบุไวชัดเจนในเวบไซตของศูนยวิทยาศาสตรบางแหง  นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  ยงัมี
ศูนยวิทยาศาสตรอีกหลายแหงในจํานวนที่ศึกษา  ที่มิไดระบุรายละเอยีดไว  หรือบางแหงระบเุพยีง
ช่ือบริเวณนิทรรศการ  แตไมใหรายละเอียดดานเนื้อหา  เชน  มจีํานวน  23  แหง ( รอยละ25.00 ) 
ระบุวา  ม ี Exploration Station , Exploration Zone , Science Quest , Popular Science , Science 
Arcade , Science Playground  หรือ  Discovery Room  ซ่ึงจากการสืบคนในศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ 
พบวาบริเวณที่มีช่ือทํานองเดียวกันนี้มักเปนนิทรรศการวิทยาศาสตรพื้นฐาน และมจีํานวน  18  แหง        
( รอยละ 19.57 ) ระบุวามีบริเวณสําหรับเด็ก ( Kid Space , Kid Zone , Kid Gallery , Kid Station , 
Kid Exhibition , etc.)  ซ่ึงบางแหงจัดเปนนิทรรศการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  หรือบางแหงเปน
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บริเวณสําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก  เชน  เปนบริเวณสําหรับประดิษฐและตั้งแสดงตัวตอ  
(LEGO ,     K’ NEX , Puzzle )  ซ่ึงมีระบุจํานวน  9  แหง  (รอยละ 9.78) เปนตน 

2.1.2 ลักษณะของนทิรรศการถาวร  ศูนยวทิยาศาสตรทุกแหงที่มีนิทรรศการ
ถาวร  ตางก็กลาววานิทรรศการทั้งหมดเปนนิทรรศการที่เนนใหผูชมไดมีปฏิสัมพันธ  (Interactive ) 
ซ่ึงหมายถึง  นิทรรศการที่เปดโอกาสใหผูชมไดมีสวนรวม  มีการโตตอบกับตัวนทิรรศการ  มีการ
สัมผัส  ทดสอบ  ทดลอง  และ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูเร่ืองราวของวิทยาศาสตร  คิดคนคําตอบ     
ดวยตนเอง   จากการสืบคนขอมูล  พอสรุปลักษณะของนิทรรศการถาวร  จําแนกตามสื่อหรือ
อุปกรณที่ใชจดัแสดงไดเปน  6  ประเภท  ดังนี้   

2.1.2.1   นิทรรศการที่เปนกลไกที่ไมตองใชไฟฟา ( Mechanical  
Interactive )  นิทรรศการประเภทนี้จะมีส่ิงแสดงซึ่งเคลื่อนไหวไดโดยไมตองใชกําลังไฟฟา   เชน    
การหมุน   ดึง  โยก  ดวยมือ 

2.1.2.2   นิทรรศการที่ใชไฟฟาในการทํางาน ( Power  Interactive )     เปน
นิทรรศการที่ตองใชไฟฟาในการทําใหเกดิปฏิสัมพันธ  เชน  การกดปุมตาง  ๆ  ใหนทิรรศการแสดง
การทํางานใหดู 

2.1.2.3   นิทรรศการติดผนัง ( Wall  Mount  Interactive )      เปนลักษณะ
นิทรรศการติดผนังที่ใชส่ือตาง  ๆ  เชน  โทรทัศน  วีดีโอ  ตูไดโอรามา  ภาพกราฟฟค  เปนตน 

2.1.2.4   การใชคอมพิวเตอรควบคุมนิทรรศการ   (Computer  Interactive)  
เปนการใชขอมูลจากคอมพวิเตอร      เชน     การถาม  –  ตอบ       หรือใชคอมพิวเตอรมาประกอบ
นิทรรศการ 
         2.1.2.5   นิทรรศการที่ตัวส่ิงแสดงไมมีสวนใดเคลื่อนไหว (Static  
Interactive)     นิทรรศการประเภทนี้ไมมีสวนเคลื่อนไหว         แตผูชมสามารถมีปฏิสัมพันธกับตัว
นิทรรศการและเกิดกระบวนการเรียนรูได    เชน   นิทรรศการภาพลวงตา    จานพาราโบลาสะทอน
เสียง    หรือทอเสียง  เปนตน 
        2.1.2.6   นิทรรศการเสมือนจริง ( Virtual  Reality )  เปนนิทรรศการ  3  
มติิที่ใชคอมพวิเตอรควบคุม  ใหบรรยากาศเสมือนอยูในเหตุการณจรงิ เชน ศนูยเรียนรูและจําลอง
ยานแชลเลนเจอร    ( Challenger Learning Center )    การควบคุมยานอวกาศจําลอง   ( Space 
Riding Center , Space  Simulator ,Virtual  Time  Machine, etc.) และการจําลองสถานการณตาง  ๆ 
เชน  หองฝกบนิจําลอง (Flight  Simulator)  สนามกีฬาจําลอง ( Virtual  Sport ) เปนตน 
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                                                                                         แรงตึงผิวของ
ฟองอากาศ 
 
 
 
        
 
 
        
 
                                             ภาพสะทอนในกระจก                                                                                                        
 
                                                                           สํารวจอวัยวะภายในดวยกลองจุลทรรศน 
 
                    
                  จานพาราโบลาสะทอนเสียง                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  แสดงลักษณะของนทิรรศการทีใ่หผูชมไดคนหาคําตอบดวยตนเอง 
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 2.2   นิทรรศการประเภทอื่น ๆ ท่ีมีในศูนยวิทยาศาสตร           การจัดนิทรรศการในศูนย
วิทยาศาสตรมีดวยกันหลายลักษณะ  เพื่อสรางบรรยากาศที่แปลกตา   นาตื่นเตน   สนุกสนาน   มิใช
เปนเพียงส่ิงแสดงตั้งไวและมีเพียงแผนปายคําอธิบายเชนแตกอน  นอกเหนือจากนิทรรศการถาวร  
ยังมีส่ือในการเรียนรูอีกหลายประเภทที่มีในศูนยวิทยาศาสตรในรูปแบบที่แปลกแตกตางกันไป  ซ่ึง
เปนส่ิงที่ดึงดูดความสนใจใหมีผูเขาไปศึกษาหาความรูพรอม  ๆ  กับความเพลิดเพลินไปดวยในตัว  
จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ  พอสรุปเปนประเภทตาง  ๆ  ไดดังนี้ 
   2.2.1  สวนวิทยาศาสตร  (Science Park)   เปนสวนที่อยูภายนอกอาคาร  และมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปตามเนื้อหาของนิทรรศการ  จากการศึกษาพบวามศีูนยวิทยาศาสตร
จํานวน  38  แหง ( รอยละ 41.30 )  มีสวนที่เปนสวนวิทยาศาสตรโดยจําแนกเปนนิทรรศการ      
กลางแจง  ( Outdoor Exhibits / Science  Court ) จํานวน  16  แหง  ( รอยละ 17.39 )  ตัวอยางการจดั  
เชน  จัดทํานทิรรศการเรื่องระบบสุริยะ  โดยทําเปนสวนนิทรรศการที่มีหุนจําลองดวงอาทิตยและ
ดาวนพเคราะห  จัดวางอยูในตําแหนงตาง ๆ ตามสัดสวนจริง   มีสวนสัตว  ( Zoo & Park )  จํานวน  
6  แหง  ( รอยละ 6.52 )  แสดงชีวิตและความเปนอยูของสัตวชนิดตาง ๆ  มีสวนผีเส้ือ  ( Butterfly 
Garden )  5  แหง ( รอยละ 5.43 ) มีสวนหิน  ( Rock Garden )  จัดแสดงตัวอยางหนิชนิดตาง ๆ ตั้ง
แสดงในสภาพธรรมชาติ  และสวนพฤกษศาสตรแสดงพรรณพืชพรอมกับเปนการจัดสวนประดับ
อาคาร  อยางละ  3  แหง ( รอยละ 3.26 ) ที่เหลือเปนสวนแมลงและพรรณไม  ( Organic Learning 
Garden )  สวนกุหลาบ   ( Rose Garden )  สวนน้ํา  ( Water Garden )  สวนสมุนไพร  (Herb 
Garden)  และสวนผัก ( Vegetable Garden )  อยางละ  1  แหง       ( รอยละ 1.08 ) 
   2.2.2  สถานเพาะเลี้ยงและแสดงสตัวน้ํา  ( Aquarium )  ศูนยวทิยาศาสตรใน
ตางประเทศบางแหงมีสถานที่เพาะเลี้ยงและจัดแสดงสัตวน้ําที่มีชีวิตประเภทตาง ๆ รวมถึงจัด
นิทรรศการรูปแบบอื่น ๆ ประกอบไปดวย  อยางไรก็ตามพบวามีศูนยวทิยาศาสตรจํานวนไมมากนกั  
( 14  แหง หรือรอยละ 15.22 )  ที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูดวย  โดยเล้ียงในตูปลาขนาดใหญ  
หรือในบอ  ในจํานวนนี้ระบุวาจัดแสดงสัตวน้ําเค็มจํานวน  5 แหง ( รอยละ 5.43 ) ซ่ึงเปนสัตวน้าํ
ในทองถ่ินจํานวน  4  แหง ( รอยละ 4.35 ) สวนที่เหลือไมไดระบุชนดิของสัตว 

2.2.3  ทองฟาจําลอง  ( Planetarium )  ในการศึกษาดานดาราศาสตร  อุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและใหบรรยากาศเสมือนดูดาวจากทองฟาจริงคือโดมทองฟาจําลอง  ( Planetarium )  
โดยจําลองทองฟาจริงยามกลางคืนไวภายในโดมรูปครึ่งวงกลม  มีเครื่องฉายดาวสําหรับฉายใหเหน็
กลุมดาวตาง ๆ และการโคจรของดวงดาว  ภายในโดมทองฟาจําลองนอกจากใชสําหรับฉายดาว  
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงยังใชเปนหองแสดงแสงเลเซอร ( Laser Show )  ใหเปนความรูและความ
บันเทิงอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยการติดตั้งอุปกรณการแสดงแสง  สี  เสียง  เพิ่มเติม 
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บริเวณรอบ ๆ โดมทองฟาจําลองภายในอาคาร  มักมกีารจัดนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับ
ดาราศาสตรและอวกาศ  เพื่อใหผูชมไดเรียนรูในขณะรอเขาชมหรือหลังออกมาจากการชมการ
แสดงภายในโดมทองฟาจําลองแตละรอบ 

จากการศึกษาพบวาศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  36  แหง ( รอยละ 39.13 ) มีอาคารทองฟา
จําลองอยูภายในบริเวณเดยีวกัน  และในจาํนวนนี้  17  แหง ( รอยละ 18.48 )ระบวุามีการแสดง     
แสงเลเซอร  กิจกรรมอีกสวนหนึ่งที่พบบอยคือการดูดาวผานกลองโทรทรรศนภายในหอดดูาว  
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  19  แหง ( รอยละ 20.65 ) มีหอดูดาวใหผูสนใจดดูาวจากทองฟาจริงผาน
กลองโทรทรรศน  แตในบางศูนยฯทีไ่มมีหอดูดาว  กิจกรรมนี้สามารถทําไดกลางแจงในเวลา   
กลางคืน  โดยอาศัยกลองโทรทรรศนขนาดเล็กที่เคล่ือนยายสะดวก  พบวามีศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน  7  แหง ( รอยละ 7.61 )  ระบุถึงกิจกรรมดูดาวจากทองฟาจรงิดวยกลองขนาดเล็ก  เชนเปน 
กิจกรรมทุกคนืวันศกุรในสนามกลางแจงหนาศูนย ฯ  เปนตน 

ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงที่ไมมีทองฟาจําลอง  แตยังสามารถใหบริการฉายดาวได  โดย
ใชทองฟาจําลองเคลื่อนที่ ( Starlab ) ซ่ึงเปนโดมฉายดาวขนาดเล็ก  ตวัโดมกางไดโดยใชลมเปา  ใช
เครื่องฉายดาวขนาดเล็ก  จุผูชมไดรอบละประมาณ  20 – 30  คน  สวนใหญศนูยวิทยาศาสตรใช 
ทองฟาจําลองเคลื่อนที่สําหรับการใหบริการนอกสถานที่โดยหนวยวิทยาศาสครศึกษาเคลื่อนที่  
หรือไวสําหรบัใหโรงเรียนเชาไปใชโดยสงครูมาฝกปฏิบัติการในการใชและตดิตั้ง  จากการศกึษา
พบศูนยวิทยาศาสตรเพียง  6  แหง (รอยละ 6.52 ) ระบุวาใชทองฟาจําลองเคลื่อนที่สําหรับการ
เรียนรูเร่ืองดาราศาสตรภายในศูนยวิทยาศาสตร   

2.2.4  โรงภาพยนตร  หองแสดงหรือโรงละคร (Theater)  ภาพยนตรเปนสื่อ      
การเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ เพราะทําใหไดเห็นภาพ มีความนาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตร  3  
มิติ  จะใหบรรยากาศเหมือนจริงและสามารถทําใหผูดูเสมือนมีสวนรวมอยูในเหตุการณนั้น  ๆ  ดวย  
จากการศึกษากลุมตัวอยางศนูยวิทยาศาสตรทั้ง 92  แหงพบวามีโรงภาพยนตร  3  มิติจอยักษ  ( Imax 
/ Omnimax Theater )  จํานวน  34  แหง ( รอยละ 37 ) มีโรงภาพยนตรที่ไมไดระบวุาเปนระบบ 3 
มิติ แตฉายภาพยนตรทางวทิยาศาสตร  ( Science Theater ) จํานวน  14  แหง (รอยละ 15.2) มี     
หองฉายหลายมิติ  ( Multimedia Theater ) จํานวน  5  แหง ( รอยละ 5.4 ) นอกจากนี้มีบางแหงมี
หองแสดงแสง สี เสียง ( Electric Show Theater )  หองแสดงเลเซอร  3  มิติ (3-D Laser Theater )  
หรือบางแหงเปนหองฉายดาวขนาดเล็ก  ( Star Theater ) หรือเปนหองแสดงสาธิตวิทยาศาสตร                 
( Demonstration Theater )    ดูตารางที่  16  
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ตารางที่  16     แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่มีโรงภาพยนตรชนิดตาง ๆ  ( n = 92 ) 
 

โรงภาพยนตรและหองแสดงในศูนยวิทยาศาสตร จํานวน (แหง) รอยละ* 
1. โรงภาพยนตสามมิติ ( Imax / Omnimax  Theater ) 34 36.96 
2. โรงภาพยนตร ( Science Theater ) 14 15.22 
3. หองแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Demonstration  

Theater / Stage ) 
6 6.52 

4. หองฉายหลายมิติ ( Megasystem/ Multimedia  
Theater ) 

5 5.43 

5. หองแสดงแสงเลเซอร (3-D Laser Theater) 3 3.26 
6. หองฉายดาว ( Solar Theater   / Star Show ) 2 2.17 

 

 * คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด 92 แหง  แตละศูนย ฯ อาจมีมากกวา 1 ประเภท 
 

2.2.5  นิทรรศการชั่วคราว  ( Temporary Exhibits ) เปนนทิรรศการของ           
ศูนยวิทยาศาสตรแหงใดแหงหนึ่งที่จดัขึ้นในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน สัปดาหวิทยาศาสตร  สัปดาห
วิศวกรรมศาสตร เปนตน เปนนิทรรศการที่จัดโดยไมใชเงินลงทุนสูงนักและไมเนนความคงทน
ถาวร  หรือในอีกกรณีหนึง่คือนิทรรศการที่หมุนเวยีนจดัไปตามศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ บางที    
เรียกวานิทรรศการเคลื่อนที่  ( Travelling Exhibits )  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนนิทรรศการระหวาง
ศูนยวิทยาศาสตรดวยกัน  หรือเปนการเชาหรือขอยืม  เพื่อลดคาใชจายในการจัดทํา   ในกรณนีี้การ
ออกแบบโครงสรางและวัสดุที่ใชจะเหมาะสําหรับการเคลื่อนยายและขนสง  การจัดแสดงแตละครัง้
ใชเวลาไมนานนัก  ประมาณครั้งละ  3 – 6  เดือน  จากการศึกษาพบวาศูนยวทิยาศาสตรจํานวน  42 
แหง  ( รอยละ 45.65 ) มีนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงอยูในขณะสืบคนขอมูล 

นิทรรศการเคลื่อนที่ ( Travelling  Exhibits ) ของศูนยวิทยาศาสตรบางแหง  อาจ
หมายถึงนิทรรศการที่จัดทําขึน้สําหรับหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที ่ ( Outreach Program )  ที่
ออกใหบริการนอกสถานที่  ซ่ึงหากเปนการบริการในลักษณะดังกลาวตัวนิทรรศการควรมีขนาด
เล็กไมเปลืองพื้นที่  งายตอการจัดเก็บเพือ่เคลื่อนยายและประกอบใหมเพื่อจดัแสดง  และควรมี
บรรจุภัณฑทีท่นทานและสะดวกในการขนยาย 

2.2.6  นิทรรศการจากระบบอินเตอรเน็ต  ( Online Exhibits )   เปนสื่อ
นิทรรศการอีกรูปแบบหนึ่งทีน่าสนใจ  และจากการสืบคนขอมูลพบวา  มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  
40  แหง ( รอยละ 43.48 ) ที่นอกจากจะมีรายละเอียดขอมูลของศูนย ฯ อยูในระบบอนิเตอรเน็ตแลว  
ยังมีนิทรรศการทางระบบอินเตอรเน็ต  ( Online Exhibits )  หรือกิจกรรมการเรยีนรูทางระบบ
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อินเตอรเน็ต  ( Online Activities )  ใหผูที่สนใจเขาไปเรียนรูไดตลอดเวลา  นับเปนสือ่นิทรรศการที่
สงตรงถึงบาน  ซ่ึงไมจํากดัเวลาและสามารถเขาถึงจากทุกมุมโลก โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางมาที่ศูนยวิทยาศาสตร 

2.2.7  สิ่งแสดงที่เปนของจริงหรือสภาพแวดลอมจริง ( On Location Exhibition ) 
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมีส่ือการเรียนรูทีม่ีลักษณะพิเศษเนื่องจากเปนทรัพยากรทีม่ีอยูแลวใน   
พื้นที่นั้น ๆ สามารถใชสภาพแวดลอมจริงเปนสื่อการเรียนรู เชน เรียนรูระบบนิเวศของปาพื้นเมือง
จากโปรแกรมการเดินปา    เรียนรูเร่ืองการขุดแรจากเหมอืงใตดิน  ( Mine ) ที่เคยเปนเหมืองจริงใน
อดีต   ชมชีวติสัตวในศนูยอนุรักษสัตวปา  ( Wildlife Center )  ซ่ึงมีพืชพันธุและสัตวทองถ่ินใน
สภาพธรรมชาติ  ตวัอยางเชน  Science Center of Connecticut ในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้งกลอง
ขยายและถายวีดิทัศนเหยี่ยวชนิดหนึง่ซ่ึงเปนสัตวในทองถ่ินที่อาศัยอยูบนหอสูงใกลศูนย
วิทยาศาสตร  เพื่อใหผูที่มาชมศูนยวิทยาศาสตรไดศึกษาจากของจริงและชมนิทรรศการที่จัดไวไป   
พรอม ๆ กัน  ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอาจมีผูบริจาคสิ่งแสดงที่เปนของจริงให  เชน  เรือดําน้ํา                  
( Submarine ) ที่เลิกใชงานแลว  หรือเรือทองเที่ยว ( Cruise ) ของศูนยวทิยาศาสตร  Science  North 
ซ่ึงตั้งอยูริมทะเลสาบในประเทศแคนาดา  ที่ยังอยูในสภาพดีสามารถจัดโปรแกรมพานักทองเทีย่ว
ลองทะเลสาบเพื่อศึกษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอมได  เปนตน 

เนื่องจากการเรียนรูในศนูยวทิยาศาสตร เปนรูปแบบที่เนนใหเรียนรูดวย                 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในบรรยากาศที่นาตื่นเตน  ดังนั้น นอกเหนือจากสื่อนิทรรศการและ   
กิจกรรมการศกึษาจะถูกออกแบบใหไดบรรยากาศดังกลาวแลว  ตัวโครงสรางของอาคารเองก็มัก
ไดรับการออกแบบใหดูนาสนใจ และสอดคลองกลมกลืนไปกับบทบาทหนาทีใ่นการเปน                   
ศูนยวิทยาศาสตรดวย   ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงใชตัวอาคารเปนสื่อนิทรรศการแสดงใหเหน็
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรดานการออกแบบ  โครงสราง  รูปทรง  และการใชวัสดุ  ตัวอยางเชน 
Discovery  Science  Center  ในแคลิฟอรเนีย  สรางอาคาร 10  ช้ัน  สูง  108 ฟุต เปนรูปสี่เหล่ียม   
ลูกบาศกอยูในลักษณะเอียงใหจุดมุมของรปูลูกบาศกจุดหนึ่งตั้งอยูบนพื้น ( ดูภาพที ่ 2 ) มีแผงเซล
แสงอาทิตยจํานวน  464  แผง ติดอยูกับผนังดานหนึ่ง  เพื่อจัดแสดงเปนนิทรรศการพรอมกับผลิต
กระแสไฟฟาใชภายในศูนยวทิยาศาสตร  ซ่ึงผลิตไดรอยละ 10 ของปริมาณไฟฟาที่ใชทั้งหมด          
( เดือนละ 200  กิโลวัตต )  หรืออีกตัวอยางหนึ่ง  เชน  ศูนยวิทยาศาสตร Science  North  ในประเทศ
แคนาดา  มีอาคาร  2  หลัง สรางเปนรูปผลึกหิมะ  โครงสรางทําดวยเสตนเลส  ตั้งอยูริมทะเลสาบ  
เปนจุดทองเทีย่วที่ไดรับความสนใจอยางมาก  อีกตัวอยางหนึ่งคือ  ศูนยวิทยาศาสตร  Science 
Center ในเมอืงนิวยอรก  เปนอาคารรูปทรงแปลกตา  ถามองจากระยะไกลจะดูคลายยานอวกาศ
ขนาดยกัษจอดอยู 
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             อาคารรูปผลึกหิมะของศูนยวิทยาศาสตร Science North ในประเทศแคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                         
                                            ศูนยวิทยาศาสตร  Odyssium ในประเทศออสเตรเลีย 
 
             
 
                 
  
    Discovery Science Center ในแคลิฟอรเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2  อาคารรูปแบบตาง ๆ  ของศนูยวิทยาศาสตรในตางประเทศ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

79

 
 

ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงเปนทรงปรามิดที่กรุดวยกระจก  กลไกตาง ๆ เชนระบบเก็บ
และระบายความรอนภายในอาคาร  สามารถแสดงเปนนิทรรศการได  เชน จัดแสดงใหเห็นวา   
หนาตางแบบตาง ๆ กันเก็บและระบายความรอนไดไมเทากัน  บางแหงใชสีเปนเครื่องหมาย  เชน  
ระบบทําความรอนและเครื่องปรับอากาศใชสีน้ําเงิน  ระบบไฟฟาใชสีเหลือง  และระบบเตือนภยัใช
สีแดง  เปนตน 
  2.2.8  นิทรรศการเสมือนจริง ( Virtual Exhibits ) หรือสถานการณจําลอง 
(Simulator)  นิทรรศการอีกประเภทหนึ่งซึ่งใหบรรยากาศเสมือนไดสัมผัสของจริงที่บุคคลทั่วไปมี
โอกาสสัมผัสไดนอยมาก   เชน  การฝกบินในหองนักบนิจําลอง  ซ่ึงใชอุปกรณทางคอมพิวเตอรให
เสมือนกําลังขับเครื่องบินจริง   การฝกบังคับยานอวกาศ   ฝกขับรถแขง  รวมถึงการจําลองหองสง
รายการโทรทัศน  รายการวิทยุ  และสถานีวิทยสุมัครเลน  เปนตน  จากการศกึษาพบ                   
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีนิทรรศการประเภททีก่ลาวมาแลวทัง้หมดจํานวน  11  แหง  ( รอยละ 11.96 ) 
 2.3 วิธีผลิตและแสวงหานิทรรศการ รายละเอียดของวิธีการผลิตและแสวงหา
นิทรรศการของศูนยวทิยาศาสตรแตละแหง  มักไมแสดงไวในขอมูลทางอินเตอรเนต็มากนัก  มี
เพียงสวนนอยที่มีขอมูลช้ีแจงวิธีการผลิตและจัดหานิทรรศการ  จากขอมูลที่พบ ศูนยวิทยาศาสตร
ตาง ๆ มีวิธีการผลิตและแสวงหานิทรรศการจําแนกออกเปน  4  วิธีการ  ดังนี้  

2.3.1  ศูนยวิทยาศาสตรเปนผูจัดทําและสรางนิทรรศการเองทั้งหมด พบจํานวน  20  
แหง ( รอยละ 21.74 ) โดยมฝีายโรงงานผลิตนิทรรศการ   ( Workshops)  ทั้งดานกลไก ( Machanic )  
ไฟฟาและอิเล็คโทรนิค  รวมถึงฝายออกแบบนิทรรศการ  และฝายศิลปกรรม โดยทํางานรวมกับ   
นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ 

2.3.2 ศูนยวิทยาศาสตรใหผูอ่ืนผลิตนิทรรศการใหหรือซ้ือนิทรรศการสําเร็จรูปจาก
ผูอ่ืน ทั้งจากศนูยวิทยาศาสตรดวยกันหรือหนวยงานอืน่  พบจํานวน  4 แหง ( รอยละ 4.35 ) 

2.3.3  ใชวิธียมืหรือเชาจากศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน  หรือหนวยงานอืน่  พบจํานวน   
11 แหง ( รอยละ 11.96 ) 
         2.3.4  รับบริจาคจากองคกรอ่ืน ๆ เชน หนวยงานเอกชน  องคกรอ่ืนของรัฐ  โดยรับ
การสนับสนุนเปนเงินหรือการจัดทํานิทรรศการให  หรือรับบริจาคสิ่งแสดงโดยตรง พบจํานวน     
6  แหง ( รอยละ 6.52 ) 
 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา (Educational Activies) 
 ศูนยวิทยาศาสตรมีการจัดกจิกรรมการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป  กจิกรรมบางประเภทสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน  มี
เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตร  แตก็ยังมีกจิกรรมอีกหลายประเภทที่เปดโอกาสในการเรียนรู     
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วิทยาศาสตรใหแกบุคคลทั่วไปทุกกลุมเปาหมาย  อยางไรก็ตาม  กจิกรรมดังกลาวจะเนนใหเกดิ  
การเรียนรูพรอม ๆ กับความสนุกสนาน  ( Edutainment )  ไปดวยกนั  โดยใชวิธีเปดโอกาสใหได 
คนพบ    คําตอบดวยตนเอง  เชน  มีการเลนเกมส  การถาม – ตอบปญหาไปในขณะทํากจิกรรม  
จากการศึกษาขอมูลดานการจัดกิจกรรมการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรทั้ง 92 แหง สรุปไดดังนี้       
( ดูตารางที่ 17 ) 
ตารางที่  17   แสดงประเภทของกิจกรรมเสริมการศึกษาที่จัดในศนูยวทิยาศาสตร  ( n = 92 ) 
 

ลําดับ ประเภทกิจกรรม จํานวน  (แหง) รอยละ* 
1 ฝกปฏิบัติการ/ การทดลองวทิยาศาสตร/อบรม 68 73.91 
2 การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร 63 68.48 
3 วิทยาศาสตรศกึษาเคลื่อนที ่ 61 66.30 
4 จัดงานวันเกิด 52 56.52 
5 การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร 50 54.35 
6 กิจกรรมสําหรบันักเรียนในระบบ 45 48.91 
7 กิจกรรมสําหรบัครูวิทยาศาสตร 41 44.57 
8 ทัศนศึกษาศนูยวิทยาศาสตร 39 42.39 
9 คายวิทยาศาสตร 40 43.48 
10 กิจกรรมในโอกาสพิเศษ 38 41.30 
11 กิจกรรมชมรม 20 21.74 
12 กิจกรรมสําหรบักลุมเปาหมายเฉพาะ 19 20.65 
13 ตอบคําถามวิทยาศาสตร ( โทรศัพท / อินเตอรเน็ต ) 18 19.57 
14 ประกวด / แขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร 16 17.39 
15 ละครวิทยาศาสตร / การแสดงหุน 13 14.13 
16 กิจกรรมสําหรบักลุมเด็กเรยีนที่บาน 9 9.78 
17 รายการวิทยุ / โทรทัศน 6 6.52 
18 มอบรางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร 6 6.52 
19 การใหทุนเพื่อการศึกษาศูนยวิทยาศาสตร 6 6.52 
20 กิจกรรมเครือขาย 3 3.27 

    
* คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน  92  แหง  แตละแหงมีหลายกิจกรรม  
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 3.1  การฝกปฏิบัติการ  ( Workshops )  เปนกจิกรรมที่พบมากที่สุดจํานวน  68  แหง     
( รอยละ 73.91 )  ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการดังกลาว  ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงจดัเนื้อหาที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมแตกตางกันไป  ตามระดับอายุ  ช้ันเรียน  และ       
หัวขอที่กลุมเปาหมายสนใจ  ตัวอยางเชน  เนื้อหาดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเรื่องไฟฟา  อาจเปน   
การออกแบบกิจกรรมใหสรางแบตเตอรี่อยางงาย  หรือการสรางวงจรไฟฟาอยางงายเพื่อทดสอบ
สารที่เปนตัวนาํไฟฟาหรือฉนวนไฟฟาสําหรับนักเรยีนระดับประถมศกึษา  หากเปนนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา  เนื้อหาการทดลองหรือปฏิบัติการก็จะยากขึ้น  ตัวอยางเชน การหาความเรงและ       
แรงโนมถวง  การหาความยาวคลื่น  การหาครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี  หองทดลองแสงเลเซอร  
การทดสอบคุณสมบัติของน้าํ  ( คาความเปนกรด – เบส ,  ความกระดาง  ฯ ล ฯ )  หรือหากเปน 
กลุมเปาหมายอื่น  เชน  ครูสอนวิทยาศาสตร  กิจกรรมปฏิบัติการก็จะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ
ครู  เชน  ฝกการติดตั้งและใชทองฟาจําลองเคลื่อนที่  ( Starlab )  เปนตน 

กิจกรรมปฏิบัติการแตละครัง้  จดัขึ้นเปนกลุมไมใหญนกั  เชนกลุมละไมเกนิ  30  
คน  ใชเวลาในการผึกปฏิบัติการแตละครัง้แตกตางกนัไปตามเนื้อหาและกิจกรรม เชน คร้ังละ 15 
หรือ 30 นาที จึงตองมีการจองตารางการทํากิจกรรมลวงหนา  เสียคาใชจายนอกเหนอืจากคาเขาชม
ปกติ  และหากเปนกิจกรรมสําหรับนักเรียน  มักสอดคลองกับหลักสูตรของชาติและหลักสูตร    
ทองถ่ิน ( Discovery Center, 2000) 

3.2  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  ( Science Demonstration / Science Show ) เปน
การแสดงปรากฏการณทางวทิยาศาสตรหรือการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นาตื่นเตน  นาสนใจ  
โดยมักจดัแสดงภายในสถานที่ที่จัดเตรยีมไวโดยเฉพาะ  เชน  หองฉายภาพยนตร  โรงละคร      
หองบรรยาย  หรือโถงภายในอาคาร  ใชเวลาในการแสดงรอบละตั้งแต  30  นาที  ถึง  1 – 2  ช่ัวโมง  
วันละ  2 – 3  รอบ  เร่ืองที่จัดแสดงจะสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนวทิยาศาสตรใน
ระบบโรงเรียน  แตความนาสนใจอยูทีก่ารใชอุปกรณแตกตางไปจากในชั้นเรยีน เชน  เรียนรูทฤษฎี
ทางฟสิกสของฟองสบูจากการทําฟองสบูขนาดและรูปรางตาง ๆ   เรียนรูคุณสมบัติของสสารที่
เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเยน็จดัโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนตัวลดอุณหภูม ิ

ในการเขาชมเปนหมูคณะจะตองมีการจองลวงหนาโดยสามารถระบุเร่ืองที่
ตองการชมได  เนือ่งจากมักมกีารแสดงหลายเรื่องแตกตางกนัไปตามเนื้อหาและระดับชัน้  
นอกจากนี้เร่ืองที่แสดงจะเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  ทําใหผูชมไดชมการแสดงใหม  ๆ  อยูเสมอ 

คาใชจายในการชมการแสดงทางวิทยาศาสตร  สวนใหญตองซื้อตั๋วตางหากจาก          
คาเขาชมนิทรรศการตามปกติ  แตบางศูนย ฯ ก็ไมตองเสยีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก 
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จากขอมูลในการศึกษาครั้งนี ้  พบวามีศูนยวิทยาศาสตรจาํนวน 63 แหง ( รอยละ 
68.48 )มีรายละเอียดเกีย่วกับการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตรแสดงไว  ตัวอยางของการแสดง
ดังกลาว  เชน เรียนรูทฤษฎีทางฟสิกสของฟองสบูจากการทําฟองสบูขนาดและรูปรางตาง ๆ   
เรียนรูคุณสมบัติของสสารที่เปลี่ยนไปเมือ่อุณหภูมิเยน็จัดโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนตัวลดอุณหภมูิ  
ทดลองใหเห็นปฏิกิริยาเคมีของสารชนิดตาง ๆ ที่แปลก นาตื่นเตน การแสดงวิทยาศาสตรพื้นฐาน     
เกี่ยวกับแสง  สี  ไฟฟา  โครงสรางของอะตอม  พลังงานนิวเคลียร  และการทํางานของ            
เครื่องปฏิกรณปรมาณู   รวมถึงการแสดงตัวอยางพืชและสัตวที่มีชีวิต  ( Live Show )  เชน  งู     
สัตวในทองถ่ิน  และการแสดงหนูเลนบาสเก็ตบอล  เปนตน  

3.3  วิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนท่ี  ( Outreach Programs )  การนํากลุมนักเรียนมาชม
นิทรรศการหรือรวมกิจกรรม  ณ  สถานที่ตั้งของศูนยวทิยาศาสตรอาจเปนเรื่องไมสะดวกสําหรบั
โรงเรียนบางแหง  ศนูยวิทยาศาสตรจาํนวนมากจึงจดัใหมหีนวยรถเคลื่อนที่นํานิทรรศการและ     
กิจกรรมตาง  ๆ  ออกบริการถึงโรงเรียน  หองสมุด  ชุมชน  ศูนยดแูลเด็ก  ศูนยดแูลคนชรา  
สวนสาธารณะ  หรือสถานที่จัดงานตาง  ๆ  ดวย  โดยมักมีช่ือเรียกทีน่าสนใจและบงบอกถึงรูปแบบ
ของกิจกรรมการบริการโดยหนวยรถเคลื่อนที่  เชน  Science on Wheel,  Science by Van,  
Bioexpress,  Science Caravan  เปนตน 

สถานที่ตาง  ๆ  ที่จะจดัแสดงควรมีบริเวณที่กวางขวางพอประมาณ  เชน  มีโรงยิม
หรือหองอเนกประสงค  เพื่อสะดวกแกการจัดวางนิทรรศการและกจิกรรมตาง  ๆ  กิจกรรมที่จัดโดย
หนวยรถเคลื่อนที่ของศูนยวทิยาศาสตรเปนกิจกรรมที่สามารถจัดเตรียมอุปกรณที่เคลื่อนยายสะดวก  
และควรออกแบบใหสะดวกในการจดัเก็บและติดตั้ง  ในสวนของรูปแบบและเนื้อหาจะไมแตกตาง
จากที่จัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตรมากนัก  ตัวอยางเชน  ชุดนิทรรศการที่เปดโอกาสใหทดลองดวย
ตนเอง  ( Hands-on Exhibits )  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  ( Science Shows )  ฝกปฏิบัติการ  
( Workshops ) บรรยาย  ( Lecture )  และการฉายดาวภายในทองฟาจําลองเคลื่อนที่  ( Starlab )  โดย
มีเจาหนาทีจ่ากศูนยวิทยาศาสตรเปนผูนํานิทรรศการและอุปกรณตาง  ๆ  มากับหนวยรถเคลื่อนที ่ 
และเปนผูจดักจิกรรมดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมซึ่งอาจเปนการใหยืมหรือใหเชา
อุปกรณมาจัดเอง  เชน  ชุดนิทรรศการ  หรือทองฟาจําลองเคลื่อนที่  แตในกรณนีีจ้ะตองมีครูจาก
โรงเรียนดังกลาวเขารับการฝกอบรมวิธีการใชเสียกอน 

เนื่องจากหัวเร่ืองของนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมมีจาํนวนมากเหมาะสําหรับ   
กลุมเปาหมายที่แตกตางกนัไป  ถาเปนกลุมนักเรียนในระดับชั้นตาง  ๆ  กิจกรรมจะมีเนื้อหาที่   
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน  แตยังคงเนนการเรยีนรูดวยความตื่นเตน  สนุกสนาน  และไดมี
สวนรวม   ดังนั้น  จึงควรติดตอศูนยวิทยาศาสตรลวงหนา  เพื่อสอบถามรายละเอียด  เลือกเรื่องที่
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ตองการและจองตารางเวลาในการรับบริการ  ชวงเวลาในการรับบริการแตละครั้งจะขึ้นอยูกับ      
กิจกรรมที่ตองการ  และรายละเอียดของแตละศูนย  ฯ  ตัวอยางเชน  ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมี
เพียงการฝกปฏิบัติการสาขาตาง  ๆ  รอบละประมาณ  45  นาที 

ในการบริการโดยหนวยรถเคลื่อนที่นี้  ศนูยวิทยาศาสตรคิดคาใชจายจาก
ผูรับบริการเปนรายกิจกรรมหรือรายวนั  คาใชจายสําหรับกิจกรรมดังกลาวแตกตางกันไปขึ้นอยูกบั   
เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม  ของแตละศูนย ฯ  ตวัอยางการคิดคาบริการของศูนยวิทยาศาสตร
ในกิจกรรมตาง ๆ   เชน 

- คาบริการในการฉายดาวโดยใชเครื่องฉายดาวเคลื่อนที่ ( Starlab ) หนวยเคล่ือนที ่
Science Caravan ของศูนยวิทยาศาสตร Imaginarium ในอลาสกา  สหรัฐอเมริกา คิดคาบริการเปน
เงิน 450  เหรียญดอลลารสหรัฐ / วัน / 5 รอบ  หรือ 300 เหรียญ / วัน / 3 รอบ 

- คาบริการการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Science Shows ) เปนเงิน 250 
เหรียญดอลลารสหรัฐ  โดยแสดงรอบละ 45 นาที จํานวน 2 รอบ ผูชมรอบละ 90 คน  หากตองการ
เพิ่มรอบการแสดง  คิดคาบริการเพิ่มรอบละ 100 เหรียญ 

- ชุดทดลองเคลื่อนที่ ( Hands-on Activity Tables ) คิดคาบริการเปนเงิน 250 
เหรียญดอลลารสหรัฐใน 2 ช่ัวโมงแรก หากใชเวลานานขึ้นคิดคาบริการอีกชั่วโมงละ  50 เหรียญ 

สําหรับคาใชจายในการเดินทาง  บางครั้งศูนยวทิยาศาสตรบวกคาเดนิทางเพิ่มขึ้น
ตามระยะทาง  พื้นที่บริการสวนใหญอยูรอบ  ๆ  บริเวณที่ตั้งศูนย  ฯ  เชนภายในรัศมปีระมาณ  100  
ไมล  เปนตน 

จากขอมูลศูนยวิทยาศาสตรทีน่ํามาศึกษาทั้ง  92  แหง  พบวามีจํานวน  61  แหง              
( รอยละ 66.30 ) ระบุวามหีนวยบรกิารเคลื่อนที่  สวนพื้นที่ในการใหบริการมีรายละเอียดไมมากนัก 
ในจํานวน  61  แหงที่พบ มศีูนยวิทยาศาสตรที่ใหบริการในขอบเขตไมกวางนกั  เชน  บริการเฉพาะ
ในมลรัฐและเมืองใกลเคียง  จํานวน  28 แหง ( รอยละ 30.43 ) ใหบริการไดทั่วประเทศจํานวน          
4  แหง  ( รอยละ 4.35 ) และใหบริการไดทัง้ในและตางประเทศจํานวน  3  แหง ( รอยละ 3.26 )   

ดานสถานที่ใหบริการ  ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  45  แหง ( รอยละ 48.91 ) ระบุวา
เปนการใหบริการในโรงเรียน  และจํานวน 27  แหง ( รอยละ 29.35 ) ระบุวาใหบริการในองคกรอ่ืน   
ของชุมชนดวย  เชน  หองสมุด  หนวยงานเอกชน  ศูนยดแูลเด็ก  คนชรา  ( Day Care Center, Senior 
Center )    นอกจากนี้ศนูยวทิยาศาสตรจํานวน 18  แหง ( รอยละ 19.57 ) ระบุวามีการใหบริการตาม
งานในโอกาสตาง  ๆ  ดวย  เชน  งานเทศกาล  การจัดคาย  เปนตน  มีจํานวน  18  แหง 

สําหรับคาใชจาย  พบวามีศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  25  แหง ( รอยละ 27.17 ) ระบุ
วาตองเสียคาใชจายในอัตราแตกตางกนัไป 
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ภาพที ่3  แสดงรูปแบบของรถวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 
 
 

ภาพที ่ 4  แสดงลักษณะนิทรรศการเคลื่อนที ่
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จากการศึกษาขอมูลดานรูปแบบของกิจกรรมในหนวยเคลื่อนที่  พบวากิจกรรมที่
พบมากที่สุดคอืการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  (  Science Shows )  จํานวน  26  แหง  ( รอยละ 
28.26 ) รองลงมาคือนิทรรศการสัมผัสทดลอง ( Hands – on Exhibition / Hands –on Activities ) 
จํานวน  22  แหง ( รอยละ 23.91 ) นอกจากนั้นยังมีทองฟาจําลองเคลื่อนที่  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
รวมถึงกิจกรรมบรรยายระบไุวอีกจํานวน  16 , 12  และ  5  แหง  ตามลาํดับ ( ดูตารางที่ 18 ) 
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรและกิจกรรมในหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ (n=92) 
 

กิจกรรม จํานวน  ( แหง ) รอยละ* 
1. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร 26 28.26 
2. นิทรรศการ 22 23.91 
3. ทองฟาจําลองเคลื่อนที่ 16 17.39 
4. ฝกปฏิบัติการ/ ฝกอบรม 12 13.04 
5. การบรรยาย 5 5.43 

* คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 92 แหง  แตละหนวยมีกิจกรรมไดมากกวา 1 อยาง 
 

3.4  การฉลองวันเกิดในศูนยวิทยาศาสตร  ( Birthday Party )  เพื่อเปนการฉลองวนั
เกิดในบรรยากาศที่นาประทับใจ  ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจํานวนมากมบีริการจัดงานเลี้ยง
วันเกิดโดยใชสถานที่ภายในบริเวณศนูย ฯ จากขอมูลที่ศึกษา  พบวามีศูนยวทิยาศาสตรที่มี          
รายละเอียดของบริการจัดงานเลี้ยงวนัเกดิแสดงอยูในระบบอินเตอรเน็ตเปนจํานวนถึง  52  แหง      
( รอยละ 56.52 )  

บริการพิเศษทีไ่ดรับจากการจัดเล้ียงในศูนยวิทยาศาสตร  นอกเหนือจากการไดเลน  
ไดทดลอง  ไดชมนิทรรศการตาง  ๆ  ที่สนุกสนานของศูนยวทิยาศาสตรแลว  บางแหงอาจมกีาร
แสดงพิเศษ  เชน  การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นาตื่นเตน  ละครหุน  การแสดงแสง
เลเซอร  การแสดงในทองฟาจําลอง  รวมอยูในบริการจัดเล้ียงดวย  รวมทั้งจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่น  ๆ  เชน  โตะ  เกาอ้ี  หองจัดเลี้ยง  อาหารงาย  ๆ  เชน  พิซซา  เคก  น้ําผลไม  ไอศรีม  
และของขวัญสําหรับแขกทีม่าในงาน  เชน  ลูกโปง  หมวก  แตศนูยวิทยาศาสตรบางแหงอาจให   
เจาของงานจัดเตรียมของบางอยางมาเอง  เชน  เคก  เทียน ของตกแตง หรือแมแตอาหารและ       
เครื่องดื่ม  อยางไรก็ตามบรรยากาศเชนนี้สรางความสนุกสนานและตื่นเตนแกเดก็  ๆ  ซ่ึงเปน
กลุมเปาหมายหลักของบริการนี้ 
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ผูที่มีความประสงคจะจดังานเลี้ยงฉลองวนัเกิดในศูนยวทิยาศาสตรสามารถเลือก
บรรยากาศที่แตกตางกันไดตามหัวเร่ือง  ( Theme )  ตาง  ๆ  ตัวอยางเชน  นักผจญภัยในอวกาศ   
การคนพบซากไดโนเสาร  นักสืบ  โลกใตทะเล  เปนตน 

สําหรับคาใชจายในบรกิารนี ้  คิดเพิ่มเติมจากการเขาชมปกติในอัตราทีแ่ตกตางกัน
ไป  เชน  ในสิบคนแรกคิดอัตราเหมาจายโดยอนุญาตใหมีผูใหญ 2  คน  ตวัอยางเชนศูนยที่ 
Imaginarium Science Discovery Center  ในอลาสกา  คดิราคา  65  เหรียญดอลลารสหรัฐ ถาเปน
สมาชิก  และ 75  เหรียญ  ถาไมไดเปนสมาชิก หากมีเด็กหรือผูใหญเพิ่มขึ้นก็จะคิดเพิ่มอีกคนละ 7 
เหรียญในกรณีเปนสมาชิก  และ  8  เหรียญในกรณีไมไดเปนสมาชิก  และจากขอมูลที่ศึกษาไมพบ
ศูนยวิทยาศาสตรที่จัดบริการเหลานี้โดยไมคิดคาใชจายเพิม่เติม 
 3.5  การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร  กิจกรรมที่ศูนยวิทยาศาสตร  50  
แหง  ( รอยละ  54.35 ) ในจํานวนที่ศกึษาทัง้หมดมีขอมูลแสดงคือ  การจัดสัมมนาในเรื่องตาง  ๆ  ที่
นาสนใจ  และการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เชน  รายการพบนักวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปน
บุคคลที่มีช่ือเสียงและมีผลงานเปนที่ยอมรบั  โดยมกีารจัดเนื้อหาทีห่ลากหลายเหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมายเชนเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ  
 3.6  กิจกรรมสําหรับนักเรียนในระบบ  ( School Programs , Classroom Programs )  
ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอกระบบโรงเรียน แตอาจกลาว
ไดวา  เปนแหลงเรียนรูนอกระบบที่มีสวนสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางมาก  จาก   
ขอมูลศูนยวิทยาศาสตรที่นํามาศึกษา  พบวามีจํานวน  45  แหง ( รอยละ 48.91 ) ที่มีรายละเอียด    
การจัดโปรแกรมกิจกรรมสําหรับนักเรยีนระดับชั้นตาง  ๆ  โดยจัดขึ้นสําหรับนกัเรียนกลุมละ
ประมาณ  20 – 30  คน  ใชเวลาทํากิจกรรมครั้งละประมาณ  45  นาทขีึ้นไปถึง  2 – 3 ช่ัวโมง  ใน  
แตละครั้งอาจมีกิจกรรมหลายอยางรวมกันอยู  เชน  คนหาความรูจากนิทรรศการ  ชมการสาธิต
ปริศนาวิทยาศาสตร  การแสดงทองฟาจําลอง  ทําการทดลอง  ฝกปฏิบัติการทําอุปกรณวิทยาศาสตร  
เปนตน  หรืออาจมีเพียงกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งเทานัน้ 

เนื้อหาในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง  หากมีหลายกิจกรรมรวมกันมักจะเปนเรื่อง
เดียวกันหรือเร่ืองที่เกี่ยวของกันและเปนเรือ่งที่อยูในหลักสูตรของนักเรียนแตละระดบัชั้น  ศูนย
วิทยาศาสตรสวนใหญมีบริการตาง ๆ สําหรับกลุมเปาหมายนักเรยีนโดยเฉพาะ  เชน  สงตารางการ
จัดกิจกรรม  และประชาสัมพันธไปถึงโรงเรียน  หรือมกีารออกใบรับรองผลการปฏิบัติกิจกรรมให 
 3.7  กิจกรรมสําหรับครู  ( Teacher Program )  นอกเหนือจากการใหบริการ           
กลุมเปาหมายนักเรียนในระบบ  ศูนยวทิยาศาสตรยังเปนแหลงเรยีนรูสําหรับครูวิทยาศาสตรและ 
นักการศึกษาที่ตองการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  รวมถึงอุปกรณและสื่อในการเรยีนรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

87

 
 

วิทยาศาสตร  ซ่ึงเนนการไดคนหาความรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติ  สัมผัส  ทดลอง  และคนพบ
คําตอบดวยตนเอง  โดยศนูยวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมตาง  ๆ  สําหรับครู  เชน  ปฏิบัติการสราง
อุปกรณการเรยีนรู  ฝกกิจกรรมที่จะนํากลบัไปจัดที่โรงเรียน  ฟงบรรยายจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
หรือจัดสัมนาครูวิทยาศาสตรระดับชั้นตาง  ๆ  เปนตน   กิจกรรมการศึกษาที่จัดสาํหรับครูนี้  มี  
กลุมเปาหมายทั้งที่เปนครูผูสอน ( In Service Program ) และผูที่เปนครูฝกหัด ( Pre Service 
Program ) 

ศูนยวิทยาศาสตรยังเปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนรูตาง  ๆ  ( Resources Center )  
และเปนชองทางในการหาขอมูลสําหรับครูและผูสนใจการศึกษาดานวทิยาศาสตรทั่วไป  ส่ือ
ดังกลาวไดแก  CD – Rom , Laserdisk , ชุดการเรียนรู  ( Kits ) , คูมือครู , หนังสือ  ตลอดจน
เครือขายในระบบอินเตอรเนต็ถึงผูเชี่ยวชาญและศูนยขอมูลตาง  ๆ  ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงจดั
การศึกษาทางไกลสําหรับกลุมเปาหมายครูผูสอนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอีกดวย 

จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้ พบวามีศูนย           
วิทยาศาสตร ที่มีขอมูลการจัดกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายครูจํานวนทั้งส้ิน  41  แหง ( รอยละ 
44.57 )  และในจํานวนนี้มรีายละเอียดระบุวาไดมกีารจดักิจกรรมปฏบิัติการ  จํานวน  33  แหง  มี
ศูนยส่ือจํานวน   28  แหง  จัดการศึกษาทางไกล  ( Distance Learning และ Online Workshop )  
จํานวน  6  แหง  ( ดูตารางที่ 19 ) 
 

ตารางที่  19  แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่จัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ สําหรับครูวิทยาศาสตร       
( n=92 ) 

 

กิจกรรมที่ศูนยวิทยาศาสตรจัดสําหรับครู จํานวน  ( แหง ) รอยละ* 
1. ฝกปฏิบัติการ / จัดอบรม  ( Workshop / Training ) 33 35.87 
2. มีศูนยส่ือการเรียนรู  ( Resources  Center ) 28 30.43 
3. จัดการศึกษาทางไกล  ( Distance  Learning ) 6 6.52 
4. ปฏิบัติการทางไกล  ( Online  Workshop ) 4 4.35 

 

*  คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมด   92   แหง   แตละแหงมีไดมากกวา  1  กิจกรรม 
  

 3.8  กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยวิทยาศาสตร  ( Group Tour / Field Trip )  จากการที่
ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรอยางไมเปนทางการ  ซ่ึงมีส่ือการเรียนรูที่เราใจ
และกระตุนใหเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร  เกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน ศนูยวิทยาศาสตรจึง
เหมาะทีจ่ะเปนแหลงเรยีนรูตลอดชีวิตสําหรับบุคคลทุกกลุมเปาหมาย  ทุกเพศ  ทุกวัย  เปนเสมือน
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สถานที่ทองเที่ยว  สถานที่สําหรับพักผอนในยามวาง  เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เปน
สถานที่ซ่ึงทุกคนสามารถเขามาหาความสนุกสนานพรอมกับไดความรู  ( Edutainment ) อาจจะมา
โดยลําพัง  มากับกลุมเพื่อน  หรือใชเปนเวลาสําหรับครอบครัวไดทั้งส้ิน 

โดยทั่วไปศูนยวิทยาศาสตรมักจัดวิทยากรสําหรับนําชมนิทรรศการ  (Guide Tour)  
สําหรับผูที่เขาชมเปนคณะ  ซ่ึงในการนี้ควรมีการจองวันและเวลาในการเขาชมลวงหนา  พรอมทั้ง
บอกรายละเอยีดอื่น  ๆ  เชน  ถาเปนกลุมนักเรียน  ควรใหขอมูลของโรงเรียน  เชน  สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท  จํานวนนักเรียนที่ตองการเขาชม  ระดับชั้นหรือหวัขอที่สนใจเปนพิเศษ  เวลาที่
จะเดนิทางมาถึงหรือตองการกลับ  ทั้งนี้เพือ่ความสะดวกตอการติดตอกลับในกรณจีําเปน  อยางไรก็
ตาม แมจะมีวทิยากรนําชม  ก็ยังจําเปนตองมีผูดูแลที่เปนผูใหญ( Chaperone )ในสัดสวนที่เหมาะสม
กับจํานวนเด็กนักเรยีน  ซ่ึงโรงเรียนเปนผูจดัหามาเอง  เชน American  Museum  of  Science & 
Energy แนะนําใหมีผูดแูล  1  คน  ตอนักเรียนมัธยม  10  คน หรือตอนักเรียนประถม  6  คน            
(American Museum of Science and Energy, 1999)   

สําหรับผูเขาชมแตละคณะ  นอกจากการนาํชมนิทรรศการโดยทั่วไปแลว  อาจตอง
จัดกิจกรรมอื่น ๆ  เพิ่มเติมตามความตองการของกลุมเปาหมาย  หรือศูนยวิทยาศาสตรจัดขึ้นเพื่อให
เหมาะสมกับเวลา  เชน  ชมการแสดงของทองฟาจําลอง  ชมภาพยนตร  ชมการแสดงสาธิต         
ทางวิทยาศาสตร  หรือฝกปฏิบัติการ 
 3.9  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  ( Science Camp )  เปนการจัดคายในรูปแบบตาง  ๆ  
เชน  คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน  ( Summer Camp )  คายวิทยาศาสตรวันหยุด  ( Holiday Camp )  
ซ่ึงจัดขึ้นสําหรับนักเรียนระดับชั้นตาง  ๆ  เปนหลัก  นอกเหนือจากนี้บางแหงยังมีการจัดคาย
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ เชน กลุมครอบครัว  ( Family Camp )  เพื่อใหบุคคลใน       
ครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมดวยกัน  คายสําหรับกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร  หรือคายสําหรับ    
กลุมผูสูงอายุ  เปนตน 

รูปแบบของการจัดคาย  มทีั้งที่จัดเปนคายกลางวนั  ( Day Camp )  คายพักแรม               
( Overnight Camp )  หรืออาจเปนคายในชวงเยน็  ( Afterschool Camp )  สวนการจดักิจกรรมขณะ
เขาคายเปนการรวมกิจกรรมประเภทตาง  ๆ  อันประกอบดวยปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร  การฉาย
ภาพยนตร  การฉายดาวในทองฟาจําลอง  การสาธิตวิทยาศาสตร  และชมนิทรรศการ  เปนตน  หรือ
อาจเปนการอบรมเขมเฉพาะเรื่อง  เชน  การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกจิกรรมวิทยาศาสตร
ศึกษาสําหรับกลุมครูผูสอน  ทั้งนี้ในการจดัคายยังรวมถึงการเลี้ยงอาหารและอาหารวางอีกดวย 
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จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้  พบวามขีอมูลการจัด
คายวิทยาศาสตร  จํานวน  40  แหง ( รอยละ 43.48 ) ซ่ึงในจํานวนนี้ระบุประเภทตามชื่อเรียกซ่ึงอิง     
ชวงเวลาในการจัดเปนสวนใหญ  และแตละศูนย ฯ มีการจัดไดหลายประเภท  ดังนี ้

3.9.1 คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน  ( Summer Camp )  จํานวน  33  แหง 
3.9.2 คายพักแรม  ( Overnight Camp )  จํานวน  30  แหง 
3.9.3 คายวันหยดุ  ( Holiday Camp )  จํานวน  8  แหง 
3.9.4 คายกลางวัน  ( Day Camp )  จํานวน  7  แหง 
3.9.5 คายกิจกรรมลูกเสือ  ( Scout Camp )  จํานวน  6  แหง 
3.9.6 คายหลังเลิกเรยีน  ( Afterschool Camp )  จาํนวน  5  แหง 

 3.10  การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ  เปนกิจกรรมที่จดัขึ้นเปนพเิศษ  เนื่องในโอกาส
หรือวาระสําคญัตาง  ๆ  เชน  งานวันวิทยาศาสตร  ( Science Day )  วันสิ่งแวดลอม ( Earth Day )
สัปดาหดาราศาสตร ( Space Week ) สัปดาหวิศวกรรมศาสตร ( Engineering Week ) สัปดาห
เทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology Week ) งานแสดงสินคาวัตถุโบราณ  ( Antique Show & Sale )  
และงานวันเทศกาลตาง  ๆ 
 3.11  กิจกรรมชมรม  ( Club )  ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูและ      
สงเสริมการเรียนรูในรูปแบบของกิจกรรมชมรม  จากการศึกษาขอมูลพบวามีศูนยวิทยาศาสตรที่
ระบุวาเปนสถานที่สําหรับการพบปะประจําเดือนของสมาคมและชมรมตาง  ๆ  รวมถึงมีการจัดตัง้
ชมรมตาง  ๆ  ของศูนยวิทยาศาสตรเอง  เชน  ชมรมนักวทิยาศาสตรนอย  ( Young Scientist Club )  
ชมรมวิทยุสมคัรเลน  ( Amateur Radio Club )  ชมรมดาราศาสตร  ( Astronomy Club )  เปนจํานวน       
20  แหง  ( รอยละ 21.74 ) สมาชิกของชมรมเหลานี้มีโอกาสในการรบัรูขอมูลขาวสารและเขารวม        
กิจกรรมตาง  ๆ  ของชมรมอยูเสมอ  
 3.12  กิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  จากภารกจิของศูนยวิทยาศาสตรที่ตองการ
สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแกบุคคลทุกกลุมเปาหมาย  ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงจึงจดั  
กิจกรรมใหเหมาะสมแกกลุมเปาหมายเฉพาะแตกตางกนัไป เชน  ที่ศูนยวิทยาศาสตรบรูมฟลด             
( Bloomfield  Science  Museum ) ในประเทศอิสราเอล  จัดกิจกรรมโดยเฉพาะสําหรับกลุมผูสูงอายุ  
กลุมคนพิการ  กลุมทหาร  กลุมครอบครัว  กลุมเยาวชน  กลุมพนักงานบริษัท  เปนตน 
 3.13  การถาม - ตอบปญหาวิทยาศาสตร  เปนการถาม - ตอบปญหาวทิยาศาสตร  โดย
นักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ผานระบบอินเตอรเน็ต  หรือทางโทรศัพท  พบ        
ศูนยวิทยาศาสตรที่ระบุกิจกรรมดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้จํานวน  17  แหง ( รอยละ 18.48 ) 
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 3.14  กิจกรรมจัดประกวด  แขงขัน  เปนการจัดประกวดและแขงขนัความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลุมบุคคลระดับตาง  ๆ  เชน  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียนนักศกึษาทุกระดับชัน้  ประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร  ประกวดการเขียนบทวทิยุ  
แขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  เปนตน 
 3.15  การแสดงละคร / หุน  เปนกิจกรรมที่มักแทรกอยูในโปรแกรมทัศนศึกษา        
ศูนยวิทยาศาสตร  ในกิจกรรมคาย  หรือจัดแสดงประจําวนัเปนรอบในศนูยวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะ
สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กเล็ก  หรือนักเรียนระดับประถมศึกษา  เนื้อหาในการแสดงมกั    
เชื่อมโยงกับความรูดานวิทยาศาสตร  เชน  ดานสิ่งแวดลอม   
 3.16  กิจกรรมสําหรับกลุมเด็กเรียนท่ีบาน  ( Homeschool Programs )  จากการศกึษา
ขอมูลคร้ังนี้  พบศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  9  แหง  ( รอยละ 9.78 ) จัดโครงการสําหรับกลุมเดก็
เรียนที่บาน  โดยจดัใหมกีารเขารวมทํากิจกรรมดวยกันในระหวางกลุม  ทั้งเด็กและผูปกครอง  เชน      
กิจกรรมคาย  ( Homeschool Camp )  การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน  และการใหเด็กได
เขาปฏิบัติการเพื่อเปนการสะสมผลการเรียน  เทียบโอนกบันักเรียนในระบบโรงเรียนได 

3.17 การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน  ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมีกจิกรรม     
จัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน  เพื่อเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร  และเปน                    
การประชาสัมพันธศูนยวิทยาศาสตรไดอีกวิธีหนึ่ง  พบจาํนวน  6  แหง  ( รอยละ 6.52 ) 

3.18 การจัดมอบรางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร  เปนการมอบรางวัลแกผูทีม่ีผลงานทาง
วิทยาศาสตร  เพื่อเปนการประกาศเกยีรติคุณ  และเปนการปลุกเราความสนใจในวิทยาศาสตรแก  
สาธารณชน  เชน  การมอบรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน  ครูวิทยาศาสตรดีเดน  เปนตน 

3.19 การมอบทุนเพื่อการศึกษาศูนยวิทยาศาสตร  ในกรณีของศูนยวทิยาศาสตรที่ศึกษา
ขอมูล  เปนการมอบทุนแกนกัเรียนหรือโรงเรียนดอยโอกาส  เชน เด็กพิการ  เด็กยากจน  เพื่อใหได
มีโอกาสเขาชมศูนยวทิยาศาสตรฟรี  และเขารวมกจิกรรมตาง  ๆ  ฟรี  หรือทุนในการจัดทํา       
โครงงานวิทยาศาสตรตาง  ๆ  พบ จํานวน  6 แหง  ( รอยละ 6.52 ) 

3.20 กิจกรรมเครือขาย  พบวามศีูนยวิทยาศาสตร  3  แหง  ใชศูนยวิทยาศาสตรเปน
สถานศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้พบวาม ี            
ศูนยวิทยาศาสตร  1  แหง  ระบุวามีโรงเรียนในทองถ่ินของตนเปนเครือขาย  โดยหมนุเวยีน
นิทรรศการและสื่อตาง  ๆ  ใหบริการแกโรงเรียนรอบ  ๆ  อีกทีหนึ่ง 
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4.  การดําเนินงานของศูนยวทิยาศาสตร 
 จากการศึกษาขอมูลการดําเนินงานของกลุมตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด  ทั้งดาน
บทบาทภารกจิหรือวัตถุประสงคในการกอตั้งและดําเนนิงาน  รวมถึงการบริหารองคกรในแตละ
ดาน  เชน  บุคลากรในการปฏิบัติงาน  การจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน  การ
ประชาสัมพันธหนวยงานดวยวิธีตาง ๆ  และบริการอื่น ๆ  พบวาศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศ  มี
ลักษณะการดําเนินงานไมแตกตางกันมากนกั  โดยมีรายละเอียดของแตละดาน  ดังนี ้
 4.1  วัตถุประสงคในการดําเนินงาน                           วัตถุประสงคในการดําเนินงานของ                  
ศูนยวิทยาศาสตรที่ระบุไวในขอมูลทางอินเตอรเน็ตของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหง        เมื่อจําแนก
ออกเปนดานตาง ๆ ได  9  ดาน  เรียงตามลําดับ  ดังนี้  ( ดตูารางที่  20 ) 
  4.1.1  เพื่อกระตุนความสนใจ  สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดย
การจัดประสบการณการเรยีนรูที่สนุกสนาน  และมีสวนรวมในการเรียนรู  การคนหาคําตอบดวย
ตนเอง  และกระตุนใหเกดิความคิดสรางสรรค  โดยใชส่ือนิทรรศการ และกิจกรรมการศึกษาตาง  ๆ  
เชน  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  ภาพยนตร  และการทดลอง   
  4.1.2  เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          และ
ความเขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( Science  Concept )  ใหบคุคลมีพื้นฐานความเขาใจใน
วิทยาศาสตร  ( Science  Literacy ) 

4.1.3 เพื่อใหตระหนกัและเขาใจถึงความเกีย่วพันระหวางวิทยาศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน  เร่ืองราวของวิทยาศาสตรทีเ่กี่ยวของกับชวีิต  สภาพสังคม  และโลก   

4.1.4 เปนแหลงคนควาวิจยั  ( Research  Center )  และจดักจิกรรมทางวิชาการ
ตาง  ๆ  เชน  บรรยาย   สอน  ตีพิมพบทความ  พบปะแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูดานการพฒันา
รูปแบบการเรยีนรูและพัฒนาสื่อนิทรรศการตาง  ๆ 
  4.1.5  เพื่อพฒันาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรของบุคคล  เพื่อนําความรู
นั้นมาพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  นําไปสูการพัฒนาชาติโดยการพัฒนาคนใหมีความรู            
ความสามารถเทาเทียมนานาชาติ 
  4.1.6   เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         นอกระบบ     
โรงเรียน  โดยใชศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในเรื่องราวเกีย่วกับธรรมชาติ    มนุษย  
และเทคโนโลยี  เปนการกระตุนใหบุคคลเกิดการเรยีนรูตลอดชีวิต 
  4.1.7  สนับสนุนใหนักเรียนในระบบโรงเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตร
โดยผานสื่อตาง  ๆ  ที่มีในศูนยวิทยาศาสตร 
  4.1.8    เปนการกระจายโอกาสในการเรียนรูวทิยาศาสตรใหทั่วถึงยิ่งขึ้น 
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  4.1.9    เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
 โดยรวมแลว  วัตถุประสงคในการดําเนนิงานและบทบาทภารกิจของศูนยวทิยาศาสตร
ในประเทศตาง  ๆ  จะคลายกัน  โดยเฉพาะวตัถุประสงคใน 2 ประเด็นแรก  แตกตางกันบางเพียง
เล็กนอยในจดุเนนของแตละศูนย ฯ 
 

ตารางที่  20   แสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ของศูนยวิทยาศาสตร (n=92)    
 

วัตถุประสงคในการดําเนนิงาน จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1.   เพื่อกระตุนความสนใจ สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีโดยการจัดประสบการณการเรียนรูที่
สนุกสนาน  มสีวนรวม  และไดคนควาหาคาํตอบ     
ดวยตนเอง 

34 37.96 

2.  เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องของวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ใหเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ความคิดเชิงวทิยาศาสตรแกคนทั่วไป  โดยเนนทีเ่ยาวชน 

25 27.17 

3.   เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรที่มีตอ
ชีวิตประจําวัน 

16 17.39 

4.  เปนแหลงคนควาวจิัยดานการพัฒนารปูแบบการเรียนรู
วิทยาศาสตร  และพัฒนาสื่อนิทรรศการ 

6 6.52 

5.  เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน    
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต 

5 5.43 

6.   สนับสนุนใหนกัเรียนในระบบไดเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชส่ือนิทรรศการ 

5 5.43 

7.  พัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรของบุคคล  
ชุมชน  และประเทศชาติ  เพือ่นําไปสูการพัฒนา       
ดานเศรษฐกิจ 

4 4.35 

8.  กระจายโอกาสในการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหทั่วถึง 

4 4.35 

9.  เปนแหลงทองเที่ยวทีน่าสนใจ 3 3.26 
 

*  คารอยละคํานวณจากจํานวนศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด  92  แหง  แตละแหงมีอาจมีวัตถุประสงคหลายดาน 
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  4.2  การบริหารองคกร  ขอมูลดานการบริหารองคกรของศูนยวิทยาศาสตรใน           
ตางประเทศสวนใหญมีรูปแบบใกลเคียงกนัเชนเดยีวกับวัตถุประสงคในการดําเนนิงาน  จาก
การศึกษาขอมลูดานตาง ๆ ไดแก  หนวยงานที่สังกัด ประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน วิธีการหา
รายได  วิธีการประชาสัมพันธ  และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีในศูนยวทิยาศาสตร มี
รายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ลักษณะขององคกร  จากการวิเคราะหขอมูลที่เกีย่วกับลักษณะองคกรของ
ศูนยวิทยาศาสตร  พบวาศนูยวิทยาศาสตรจํานวน  39  แหง  ( รอยละ 42.39 ) มีขอมูลระบุไวชัดเจน
วาเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร  ( Nonprofit  organization )  สวนอีกรอยละ 57.61 ที่เหลือไมมี
ขอมูลดานนี้ระบุไว และไมพบวามีศูนยวทิยาศาสตรที่เปนองคกรทางธุรกิจ  โดยในจํานวน  39 แหง
ที่พบวาเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรนั้น  มีจํานวน  24 แหง ( รอยละ 26.09 ) จัดตั้งขึ้นในรูป    
มูลนิธิ  และจดัเปนองคกรอิสระ ( private organization ) อีกจํานวน  12  แหง  ( รอยละ 13.04 ) เปน
องคกรที่สังกัดหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ เชน หนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชน   และอีก  3  แหง  ( รอยละ 3.26 ) อยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย     
( ดูตารางที่  21 ) 
 

ตารางที่  21     แสดงหนวยงานที่ดูแลศูนยวิทยาศาสตร 
 

หนวยงานทีด่แูล จํานวน  (แหง) รอยละ 
1. มูลนิธิ  หรือองคกรอิสระ   
2. หนวยงานของรัฐ 
3. มหาวทิยาลัย 
4. ไมระบ ุ

24 
12 
3 

53 

26.09 
13.04 
3.26 

57.61 
รวม 92 100.00 

 
  4.2.2  การบริหารองคกรภายในของศูนยวิทยาศาสตร   ศูนยวิทยาศาสตรที่มิได
เปนหนวยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัย  มีการบริหารองคกรภายในของศูนยวิทยาศาสตรโดย     
คณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายตาง  ๆ  ในการดําเนินงาน  คณะกรรมการดังกลาวเปนตวัแทน
จากองคกรอ่ืน ๆ  และผูทีอ่ยูในชุมชนนัน้  ๆ   รายละเอียดของการบริหารงานภายในองคกร         
แตละดาน มดีงันี้ 
   4.2.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัตงิานในศูนยวิทยาศาสตร  การปฏิบัติงานของ         
เจาหนาทีใ่นศนูยวิทยาศาสตรแบงหนาที่รับผิดชอบเปนฝายตาง  ๆ  เชน  ฝายบริการผูชมทั้งภายใน
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ศูนยวิทยาศาสตรและหนวยเคลื่อนที่  ฝายผลิต จัดหา ดแูล และซอมแซมนิทรรศการ  ฝายจดัและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม  ฝายคอมพิวเตอร  ฝายการเงิน  ฝายการตลาด  ฝายบุคลากรเพื่อกํากับดแูล
และพัฒนาเจาหนาที่และอาสาสมัคร  รวมถึงฝายออกแบบนิทรรศการ  และฝายศิลปกรรม  จาก  
การสืบคนขอมูลพบศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  23  แหง  (รอยละ 25) มีขอมูลสนับสนุนการแบงงาน
ของเจาหนาที่เปนฝายตาง  ๆ  ดังกลาว  และรอยละ 75 ไมระบุขอมูลดานนี ้

ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงตองใชบุคลากรปฏิบัติงานเปนจํานวน
มาก  แบงออกไดเปน  3  ประเภท  ดังนี้   

1. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ( Full Time )  ศูนยวิทยาศาสตรแต
ละแหง จําเปนตองมีบุคลากรจํานวนหนึง่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามนโยบายของศูนยฯ  
บุคลากรดังกลาวมีจํานวนแตกตางกันตามขนาดของศูนย ฯ  อยางไรกต็ามในการศึกษาครั้งนี้  พบ
ขอมูลกลาวถึงการใชบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในฝายตาง ๆ  เพียง  36  แหง ( รอยละ 39.13 ) 
สวนที่เหลือมไิดกลาวถึงขอมูลดานนี้  ( ดูตารางที่  22 ) 
 

ตารางที่  22  แสดงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร  (n=92) 
 

ประเภทของบคุลากรปฏิบัติงาน จํานวน ( แหง ) รอยละ * 
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ( Full  Time ) 36 39.13 
2. มีบุคลากรปฏิบัติงานไมเตม็เวลา ( Part  Time ) 22 23.91 
3. มีอาสาสมัคร ( Volunteer ) 61 66.30 
 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  92  แหง  แตละศูนย ฯ มีไดมากกวา  1  ประเภท 
 

2. บุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มเวลา  ( Part Time )  นอกเหนือจาก
กลุมบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในฝายตาง ๆ  ยังมีบุคลากรอีกจํานวนหนึ่งปฏิบัติงานเปนบางเวลา  
เชน  ปฏิบัติงานเฉพาะชวงเยน็หรือวนัหยุดสุดสัปดาห  โดยรับเงินคาตอบแทนจากศนูยวิทยาศาสตร 

3.  อาสาสมัครชวยปฏิบัติงาน   ( Volunteer )           เนื่องจากศูนย    
วิทยาศาสตรเปนองคกรที่ไมหวังผลกําไรทางการคาดังไดกลาวมาแลว        จึงมักไดรับความรวมมือ
จากชุมชนเปนอยางดี  มีอาสาสมัครจํานวนมากสนใจเขารวมปฏิบัติงานเพื่อเปนการชวยเหลือสังคม  
และไดเรียนรูวิทยาศาสตรพรอม ๆ กับไดพบปะเพื่อนใหม ๆ ไปดวย      จากการสืบคนขอมูลพบวา
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากถึง   61   แหง   ( รอยละ 66.30 )           มีอาสาสมัครมาชวยงานในศนูย        
วิทยาศาสตร   โดยทําหนาทีช่วยงานเกือบทุกอยางที่ทําไดเร่ิมตั้งแตเปนผูนําชมนิทรรศการ (Docent) 
ชวยดแูลรักษานิทรรศการ       เปนผูดูแลกจิกรรมปฏิบัติการ           เปนผูสาธิตทดลองปรากฏการณ       
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วิทยาศาสตร   เปนพี่เล้ียงในกิจกรรมคาย   กิจกรรมในโอกาสพิเศษตาง  ๆ   การจัดเล้ียงวันเกิด  
รวมถึงชวยงานตาง  ๆ  ในสาํนักงาน  ในรานขายของ  หองสมุด  โรงภาพยนตร  เปนตน      ( ดู
ตารางที่  23 )   
 

ตารางที่  23   แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรที่ใชอาสาสมัครปฏิบัติงานในตําแหนงตาง  ๆ (n=61) 
 

ตําแหนงงานทีใ่ชอาสาสมัคร จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1.   นําชมนิทรรศการ 49 80.33 
2.   ดูแลรักษานิทรรศการ 42 68.85 
3.   กิจกรรมปฏิบัติการ 34 55.74 
4.   ชวยงานสํานักงาน 23 37.70 
5.   ผูแสดงการสาธิตวิทยาศาสตร 24 39.34 
6.   ประชาสัมพันธ 10 16.39 
7.   รานขายของที่ระลึก 10 16.39 
8.   คอมพิวเตอร 5 8.20 
9.   กิจกรรมคาย 6 9.84 
10. กิจกรรมในโอกาสพิเศษ 5 8.20 
 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่พบวามีอาสาสมัครชวยงานจํานวน  61  แหง  แตละแหงใชอาสาสมัคร 
ชวยงานหลายดาน 

  

 อาสาสมัครจะไดรับผลประโยชนจากการมาชวยปฏิบัติงานโดย
ไมมีคาตอบแทนหลายประการ  ดังนี ้

 -ไดเรียนรูงานและไดรับใบรับรองการผานงานจากศูนย        
วิทยาศาสตรซ่ึงเปนวุฒิบัตรที่มีประโยชนตอการทํางานที่อ่ืน ๆ ตอไป 

 - ไดเปนสมาชิกของศูนยวทิยาศาสตร   ถาปฏิบัติงานไดครบ
ระยะเวลาที่กําหนด    และไดรับสิทธิพิเศษเชนเดยีวกับสมาชิก  เชน  ไดรับวารสารฟรี  จอดรถฟรี  
เปนตน 

 -  ไดรับใบรับรองผลงานเสนอแกสถานศกึษาและมีโอกาสไดรับ
ทุนการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร 

- เปนสวนหนึง่ของทีมงานที่ไดรับการฝกฝนอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อยางไรก็ตามศูนยวิทยาศาสตรบางแหงกไ็มมีบุคลากรปฏิบัติงาน
เต็มเวลา  ตัวอยางเชน Discovery  Science  Center ในแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมรกิา  ใชบุคลากร
ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา  และอาสาสมัครเทานั้นในการดําเนินงาน 
   4.2.2.2  วิธีการหารายไดของศูนยวิทยาศาสตร  ศูนยวทิยาศาสตรหลายแหง
สังกัดหนวยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัย  และอกีจํานวนมากเปนของมูลนิธิหรือองคกรอิสระ      
ดังไดกลาวแลว  งบประมาณในการดําเนินงานจึงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรที่
ควบคุมดูแล เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน  เชน  เงินเดือน  คาจาง  คาบํารุงรักษานิทรรศการ  
และคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ นอกเหนือจากเงินจํานวนมากที่ตองใชในการลงทุนครั้งแรกใน           
การกอสรางอาคารและจัดทาํนิทรรศการรวมทั้งโครงสรางอื่น ๆ  ดังนั้น  ศูนยวิทยาศาสตรเองจงึ
ตองมีวิธีการหารายไดเพื่อนํามาใชในการดาํเนินงานใหมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ     
ดังตอไปนี ้
 คาเขาชม  วิธีการแรกในการหารายไดของศูนยวทิยาศาสตร  คือ  การ
เก็บคาเขาชม  ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศเกือบทุกแหงเก็บคาเขาชมจากผูใชบริการ  มี         
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนนอยมากที่เปดใหบริการฟรี  จากขอมูลพบเพยีง 4 แหง (รอยละ 4.35) ที่เปด
ใหเขาชมฟรี  สวนที่เหลือมีการเก็บคาเขาชมทั้งส้ิน  และผูที่เขาชมศูนยวทิยาศาสตรตองเสียคา     
เขาชมคิดเปนรายคน  ในอัตราที่แตกตางกนัระหวาง  เดก็  ผูใหญ  และผูสูงอายุ  ( ดรูายละเอียดใน
ตารางที่  24 )   ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอาจเปดใหบริการฟรีในบางวัน  เชน ทกุวนัศุกรตนเดือน  
หรือทุกวนัเสารส้ินเดือน เปนตน และในการเสียคาเขาชมนี้ไมไดรวมถึงกิจกรรมเสริมการศึกษา  
อ่ืน ๆ ของศูนยวิทยาศาสตร หากผูเขาชมตองการรวมกจิกรรมอื่น   เชน  ชมการฉายดาวในทองฟา
จําลอง    ฝกปฏิบัติการ หรือชมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  จะตองเสียคาบริการอีกตางหาก  
และหากเปนการเขาชมเปนหมูคณะจะไดรับสวนลดในอัตราที่แตกตางกันไป 
  จากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด  92  แหงที่นํามาศึกษา  เปนศูนย    
วิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมากถึง  68  แหง  และในประเทศแคนาดาจํานวน  9  
แหง  ผูวิจยัจงึไดรวบรวมขอมูลอัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรเปนสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ
มาแสดงดังในตารางที่  24  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลพบวา อัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศของเด็กมีอัตราเฉลี่ย  4.13  เหรียญดอลลารสหรัฐ  คาเขาชมของผูใหญมีอัตราเฉลี่ย  
5.21  เหรียญดอลลารสหรัฐ          และคาเขาชมของผูสูงอายุมีอัตราเฉลี่ย  4.51  เหรียญดอลลาร
สหรัฐ     ซ่ึงคาเขาชมของผูสูงอายุและเดก็นักเรยีนมักมอัีตราเดียวกัน 
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ตารางที่  24   แสดงอัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเภทผูชม อัตราคาเขาชม 
(US $) 

จํานวน 
(แหง) 

อัตราเฉลี่ย 
(US $) 

เด็ก 1.1 – 3.0 
3.1 – 5.0 

17 
24 

 
4.13 

 5.1 – 7.0 21  
ผูใหญ 2.1 – 4.0 

4.1 – 6.0 
13 
26 

 
5.21 

 6.1 – 8.0 19  
ผูสูงอายุ / นักเรียน 2.1 – 4.0 20  
 4.1 – 6.0 

6.1 – 8.0 
21 
8 

4.51 

 

หมายเหตุ  1. คาเขาชมนี้ไมรวมการเขาชมทองฟาจําลองและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ  เชน  ปฏิบัติการ  
การสาธิตวิทยาศาสตร  ฯ ล ฯ 
 2. ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงกําหนดอายุผูชมแยกเปน  เด็ก  ผูใหญ  ผูอาวุโส  แตกตางกัน   เชน   เด็ก
อายุตํ่ากวา  2 , 3  หรือ 4  ป  ไมเสียคาเขาชม    อัตราคาเขาชมของเด็กหมายถึงผูที่มีอายุระหวาง   2-18  ป   3-18  ป    
3-11 ป  4-17 ป  ฯ ล ฯ  เปนตน  หรืออัตราผูใหญหมายถึงผูที่มีอายุระหวาง 12-64 ป   13-61 ป   14-59 ป   18-61 ป  
ฯ ล ฯ  ถาอายุสูงกวาอัตราผูใหญถือเปนผูสูงอายุ   
 

คาสมาชิก นอกเหนือจากการเก็บคาเขาชมทุกครั้ง ศูนยวิทยาศาสตร
ทั่วไปจะเปดรบัสมัครสมาชิก  ( Memberships ) เพื่อเปนการหารายไดอีกทาง  โดยผูที่เปนสมาชกิ
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงจะไดรับสิทธิพิเศษมากมาย  เชน   

- สามารถเขาชมศูนยวทิยาศาสตรและพิพิธภัณฑทีเ่ปนสมาชิกของ 
ASTC ที่เขารวมโครงการซึ่งมีทั่วโลกจํานวน 200 กวาแหงไดฟรี  ตลอดอายุการเปนสมาชิก 

- ไดรับสวนลดคาผานประตูของผูรวมเดินทางมาชมในคณะเดยีวกัน 
- ไดรับสวนลดในการเขารวมกิจกรรมการศกึษาตาง ๆ ของศูนย ฯ 
- ไดรับวารสารสําหรับสมาชิกทุก  3  เดือน   
- มีสวนลดในการซื้อสินคาจากรานขายสินคาของศูนย ฯ   
- มีสวนลดในการเชาพื้นที่ศูนย ฯ จดังานตาง ๆ   
- รับเชิญเขารวมกิจกรรมซึ่งจดัขึ้นสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะ 
- ฯ  ล  ฯ 
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 อัตราคาสมัครเปนสมาชิกของศูนยวทิยาศาสตรแตละแหง  จะ
แตกตางกนัไปขึ้นอยูกับประเภทของสมาชิก  และความแตกตางกนัของแตละศูนย ฯ  ( เชน  ศูนย    
วิทยาศาสตรทีม่ีขนาดใหญ  มีจํานวนนิทรรศการและบริการตาง ๆ มากอัตราคาสมาชิกก็จะสูงกวา
ศูนย ฯ ที่มีขนาดเล็ก )  ประเภทของสมาชิกโดยทัว่ไปที่พบมากที่สุด  คือ  สมาชิกภาพประเภท
บุคคล  ( Individual Membership ) ผูที่เปนสมาชิกสามารถเขาชมศูนยวทิยาศาสตรไดฟรีโดยไม
จํากัดจํานวนครั้ง  อีกประเภทหนึ่งคือ  สมาชิกภาพประเภทครอบครัว  ( Family Membership )  ซ่ึง
แตละครั้งสามารถ  เขาชมไดไมเกนิ 4 คน   ( ผูใหญ 2 คน  เด็ก 2 คน )  หากจํานวนเกินกวานี้ตอง
เสียคาเขาชมเพิ่มเปนรายคน  สมาชิกภาพอกีประเภทหนึ่งคือรวมพอแม ปูยา และหลาน                   
( Grandparent  Membership )  ในกรณีนี้เขาชมไดจํานวนไมเกนิ 6 คนตอคร้ัง  ซ่ึงอาจเปนผูใหญ 4 
คน  เด็ก 2 คน  หรือเปนผูใหญ 2 คน  เด็ก 4 คนก็ได ( ดูรายละเอียดในตารางที่  25  ) 
 
ตารางที่  25   แสดงอัตราคาสมาชิกของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเภท อัตราคาสมาชิกตอป ( US $) จํานวน ( แหง ) อัตราเฉลี่ย (US $)   
บุคคล 20 - 25 13  
( Individual ) 30 - 35 21  
 40 - 45 17 35 
 50 - 55   5  
 รวม 56  
ครอบครัว 40 - 45 12  
( Family ) 50 - 55 20  
 60 - 65 13 57 
 70 - 75 12  
 รวม 57  
ครอบครัวใหญ 35 - 40 6  
( Grandparent ) 45 - 50 2 50 
 55 – 60 2  
 65 - 70 4  
 รวม 14  
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 คาธรรมเนียมจากโปรแกรมการศึกษา   นอกเหนือจากคาเขาชมและ
คาสมาชิกแลว     ศูนยวิทยาศาสตรยังมรีายไดจากการจัดกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ทุกกิจกรรมที่
กลาวถึงแลวในหัวขอ  ที ่ 3  เชน  การฝกปฏิบัติการ  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร  หนวย
วิทยาศาสตรศกึษาเคลื่อนที ่     การเขาชมทองฟาจําลอง  การฝกอบรม  และกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร  เปนตน  กิจกรรมเหลานี้   ผูรับบริการตองเสียคาธรรมเนียมตางหากนอกเหนือจากคา
เขาชมศูนยวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามอาจมีขอยกเวนในบางกรณี  เชน  สําหรับคนพกิาร  หรือกลุม
ผูดอยโอกาสบางกลุม  อีกทั้งมีสวนลดพิเศษสําหรับผูที่เปนสมาชิก 
 การบริจาค  ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  56  แหง ( รอยละ  60.87 ) มี
ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับความรวมมือจากบคุคลภายนอกโดยการบริจาค  ซ่ึงมีทั้งบริจาคเปนเงินและ
ส่ิงของตาง  ๆ  ดังตอไปนี ้
 -  การบริจาคเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน  โดยบริจาคในนามบุคคล
หรือองคกร  ในรูปตัวเงนิ  อาจบริจาคในนามของตนเองหรือบริจาคเปนของขวัญในนามผูอ่ืนก็ได  
หรือรับภาระคาใชจายอยางใดอยางหนึ่งของศูนยวทิยาศาสตร  เชน  รับเลี้ยงสัตวโดยการจาย
คาอาหารให 
 -  บริจาคสิ่งของ  เชน  รถตู  โตะ  เกาอ้ี  ตูเล้ียงสัตวน้ํา  ตูแสดง
นิทรรศการ  หรือบริจาคเปนอุปกรณทีใ่ชในการจดันทิรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา  เชน  
ไมโครโฟน  อุปกรณสาธิต  เชน  ไนโตรเจนเหลว  รวมถึงตัวอยางสิ่งแสดง   เชน  รถโบราณ  
เครื่องจักรชนดิตาง ๆ  และ       ตัวอยางพืช  ตัวอยางสัตว  ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวติ  เปนตน 
 -  การเปนอาสาสมัครทํางาน  ผูที่อาสาสมัครเขามาทํางานในศูนย
วิทยาศาสตร  ถือเปนการบริจาคแรงงาน  เนือ่งจากทําใหประหยดัคาใชจายที่ตองจายเปน
คาตอบแทนในกรณีตองวาจาง 
 ในการบริจาคดวยวิธีตาง  ๆ  ดังกลาวขางตน  ศูนยวทิยาศาสตรจะ
ตอบแทนผูบริจาคโดยการระบุช่ือผูบริจาคไวที่อุปกรณหรือนิทรรศการนั้น  หรือบางครั้งใชวิธีตั้ง
ช่ือใหเปนเกยีรติแก ผูบริจาค  เชน  Dr. Phillips  Cinedome  และ  Crosby Observatory    ของศูนย
วิทยาศาสตร Orlando  ในรฐัฟลอริดา  สหรัฐอเมริกา   เปนการตั้งชื่อตามชื่อผูบริจาคเงินสราง 
 นอกเหนือจากการบริจาคเงินและสิ่งของของบุคคลทั่วไปแลว  
องคกรธุรกิจตาง  ๆ  สามารถใชศูนยวิทยาศาสตรเปนสื่อประชาสัมพันธธุรกิจขององคกรได โดย
การสนับสนุนคาใชจาย  และไดรับการประชาสัมพันธองคกรเปนการตอบแทน  รวมถึงสิทธิพิเศษ
บางอยาง  เชน  สามารถใชสถานที่ของศูนยวิทยาศาสตรในการจดังานเปดตวัสินคาหรือไดรับการ
ตีพิมพในวารสารของศูนย 
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 รานขายสินคา  ศูนยวิทยาศาสตร  71  แหง  ( รอยละ 77.17 ) ใน
จํานวนที่สืบคนขอมูลระบุวาภายในศูนยวทิยาศาสตรมีรานขายสินคาของศูนย ฯ  ซ่ึงทํารายไดสวน
หนึ่งให  ภายในรานมีสินคาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิทยาศาสตรศึกษา  เชน  หนังสือ  CD-Rom  เทป
เพลง วิดีทัศน  ตัวอยางหิน  แร ของเลนวิทยาศาสตร  ของที่ระลึก  เชน  เสื้อยดื  ภาพโปสเตอร  
รวมถึงชุดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยตนเอง  ( Science Kits ) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  เชน        
กลองดูดาว  แวนขยาย  กระดาษกรอง  ชุดทดลอง   เปนตน  ซ่ึงสินคาเหลานั้นมักเกีย่วของกบั    
การเรียนรูวิทยาศาสตร  หรือเกี่ยวของกับนิทรรศการและกิจกรรมภายในศูนยวิทยาศาสตรนั้น  ๆ  
รานขายสินคาเหลานี้มักตั้งอยูบริเวณใกลทางออก เพื่อใหผูที่เขาชมนทิรรศการภายในศูนย       
วิทยาศาสตรเสร็จแลว  ไดใชเวลาในการเลือกสินคากลับไปศึกษาตอที่บานไดเต็มที ่
 รานอาหาร  รายไดบางสวนของศูนยวทิยาศาสตรไดจากการใหเชา
พื้นที่ทํารานอาหาร  หรือดําเนินการโดยศนูย ฯ เอง  จากการศึกษาพบศูนยวทิยาศาสตรจํานวน  37  
แหง (รอยละ 40.22) มีขอมูลประชาสัมพันธวามบีริการรานอาหารอยูภายในบริเวณศนูย ฯ  
รานอาหารดังกลาวอาจเปนรานขนาดใหญแบบภัตตาคาร ( Restaurant ) รานอาหารแบบฟาสตฟูด
หรือแบบบริการตนเอง ( Cafeteria ) หรือในบางแหงเปนเพียงมุมเล็ก  ๆ  ขายอาหารงาย ๆ และ
เครื่องดื่ม ( Snack Bar )  
 การผลิตและขายชิ้นงานนิทรรศการ  ศูนยวิทยาศาสตรขนาดใหญซ่ึง
มีบุคลากรและเครื่องมือพรอม  นอกจากจะผลิตนิทรรศการเองภายในศนูย ฯ แลว  ยังพรอมสําหรับ
การผลิตเพื่อจําหนายใหกับศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน  ๆ  ดวย  ทั้งที่ผลิตใหเปนนิทรรศการสําเร็จรูป  
หรือรับจางเปนที่ปรึกษาในการออกแบบนิทรรศการและควบคุมการผลิตให  จากการสืบคนพบ
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  11  แหง ( รอยละ 11.96 )  มีขอมูลระบุวารับผลิตและเปนที่ปรึกษาใหแก
ศูนย ฯ อ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนการทํารายไดใหสวนหนึ่ง 
 การใหเชานิทรรศการ  เปนการหมุนเวียนนิทรรศการ ( Travelling 
Exhibits )  ไปจัดตามศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ  ทั้งในและตางประเทศ  โดยคิดคาเชาสําหรับ
นิทรรศการแตละเรื่องซึ่งมีจํานวนนิทรรศการหลายชิ้นดวยกัน  หรืออาจเปนการใหโรงเรียนหรอื 
ชุมชนเชานิทรรศการ   เคล่ือนที่ขนาดไมใหญโตนักไปจัดนิทรรศการเอง  จากการสืบคนพบศูนย
วิทยาศาสตรจาํนวน  21  แหง     ( รอยละ  22.83 )  ระบุวามีรายไดสวนหนึง่จากการใหเชา
นิทรรศการ 
 จากการสนับสนุนของรฐั  พบศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 17 แหง  
(รอยละ 18.48) มีขอมูลระบุวาไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ   มลรัฐ   หรือเมืองที่ศูนย ฯ ตั้งอยู 
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 คาจอดรถ  ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงบริการที่จอดรถฟรี  แตบางแหง
เก็บเงินคาจอดรถจากผูเขาชม  โดยคิดแตกตางกันตามประเภทของรถและระยะเวลาที่จอด  จาก   
ขอมูลพบศูนยวิทยาศาสตร เพียง 5  แหง  ( รอยละ 5.43 ) ระบุวามีการเกบ็เงินคาจอดรถ 
 การใหเชาพื้นที่  ศูนยวทิยาศาสตรแตละแหงตางก็มบีรรยากาศที่
ดึงดูดความสนใจแตกตางกนัไป  อันเกดิจากลักษณะการจัดนิทรรศการ  การตกแตงบริเวณทั้ง
ภายในและภายนอก  รวมถึงตัวโครงสรางของอาคารเองที่มักมีรูปแบบเปนที่นาสนใจดวยเชนกนั  
ดังนั้น                    ศูนยวิทยาศาสตรจึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการจัดงานที่ตองการบรรยากาศ
ที่แปลกไปจากเดิม  ซ่ึงจากการศึกษาพบศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากถึง  43  แหง ( รอยละ 46.74 )  
มีบริการให      หนวยงานตาง  ๆ  หรือบุคคลภายนอกเชาพื้นที่เพื่อจดักจิกรรมตาง  ๆ  อยูเสมอ  เชน  
จัดงานเปดตัวสินคา  จัดงานเลี้ยงสังสรรคพนักงาน  จดังานครบรอบเนื่องในโอกาสตาง  ๆ  จัด
ประชุม  อบรม  สัมมนาบุคลากรของหนวยงานตาง  ๆ  และศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอนุญาตใหจดั
งานเลี้ยงฉลองแตงงานดวย  
 พื้นที่ของศูนยวิทยาศาสตรทีเ่ปดใหเชาจัดกจิกรรมก็แบงยอยเปน
หลายสวน  เพื่อความเหมาะสมกับการจดังานแตละประเภท  โดยอาจใหเชาเฉพาะบางหองแสดง
นิทรรศการ ( Gallery )  เชาหองโถงใหญ  (  Exhibition Hall )   ทั้งอาคาร   หรือเปนการเชาโรง  
ภาพยนตร  ( Theater )  เชาทองฟาจําลอง ( Planetarium )  โรงละคร ( Auditorium )  รวมถึงหอง
ประชุมสัมมนา ( Conference Room / Meeting Room ) หรือแมแตหองเรียน  หองปฏิบัติการ    ได
ทั้งส้ิน  ( ดูตารางที่  26 ) และในจํานวนนี้บางแหง ( พบขอมูล  13  แหง หรือรอยละ 14.13 )  เปน
การใหเชานอกเวลาใหบริการปกติแตก็มบีางแหง  (  3  แหง  หรือรอยละ 3.26 )  ระบุวาใหเชาพืน้ที่
ในเวลาทําการปกติดวย 
 

ตารางที่  26   แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรที่มีพื้นที่สวนตาง ๆ ใหเชาจัดงาน (n=92) 

พื้นที่ที่ใหเชา จํานวน (แหง) รอยละ* 
1. โรงภาพยนตร / ทองฟาจําลอง 25 27.17 
2. หองประชุม 25 27.17 
3. โถงนิทรรศการ 19 20.65 
4. ทั้งอาคาร 15 16.30 
5. สวนภายนอกอาคาร 2 2.17 
6. หองเรียน / หองปฏิบัติการ 2 2.17 
7. ระเบียง 1 1.09 

 

*  คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด  92  แหง  แตละแหงอาจมีหลายพื้นที่ใหเชา   
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 ตัวอยางของศนูยวิทยาศาสตรแหงหนึ่งที่แสดงรายละเอียดของที่มา
ของรายไดทั้งหมดคือศูนยวทิยาศาสตรแปซิฟค( Pacific  Science  Center, 2000 ) ในเมืองซีแอตเตลิ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา   พบวารายไดรอยละ 34 มาจากการเก็บคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรและรายได
จากโปรแกรมตาง  ๆ  ที่จัดใหกับบุคคลทั่วไป ( Public  Programs )  อีกรอยละ  21 เปนรายไดจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับครูและนักเรียนในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะ (Student  &  Teacher  
Programs)  ตอมาเปนรายไดจากคาสมาชกิรอยละ  14  จากรานขายสนิคาและรานอาหารรอยละ  10  
จากกิจกรรมหนวยเคล่ือนที่รอยละ  6  และอื่น  ๆ  อีกรอยละ  2  อีกรอยละ  13  ที่เหลือเปนรายได
จากการสนับสนุนของบุคคลและองคกรตาง  ๆ  ( ดูภาพที่ 5  ) 

 

ภาพที่  5  แผนภูมิแสดงรายไดของศูนยวิทยาศาสตรแปซิฟค  ในสหรัฐอเมริกา 
 

 4.3  วิธีการประชาสัมพนัธ  ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมีวิธีการประชาสัมพันธ
หลายรูปแบบ  วิธีที่สะดวก  แพรหลาย  และไดนํามาใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  คือ   
การประชาสัมพันธทางระบบอินเตอรเน็ต  ซ่ึงเปนวิธีการที่สามารถใสรายละเอียดไดมากเทาที่
ตองการ  การประชาสัมพันธที่แพรหลายอีกวิธีหนึ่ง คือการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง  ๆ  เชน  จดหมายขาว ( Newsletter )  วารสาร  ( Journal )  นิตยสาร ( Magazine )  แผนพับ          
( Brochure ) ( ดูตารางที่ 27 )  
 
 
 
 

โปรแกรมนกัเรียน & ครู
21%

โปรแกรมเสริมการศกึษา
34%

สมาชิก
14%

สนิคา & รานอาหาร
10%

หนวยรถเคลือ่นที่
6%

บรจิาค
13%

อ่ืน  ๆ
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ตารางที่  27   แสดงจํานวนศนูยวิทยาศาสตรที่จัดทําเอกสารประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ (n=92) 
 

ประเภทเอกสาร จํานวน  ( แหง ) รอยละ  
1. จดหมายขาว  ( Newsletter ) 50 54.35 
2. นิตยสาร  ( Magazine ) 6 6.52 
3. วารสาร  ( Journal / Annual Report ) 7 7.61 
4. แผนพับ  ( Brochure ) 6 6.52 

 จากขอมูลขางตนพบวาประเภทของเอกสารประชาสัมพันธที่ศูนยวิทยาศาสตร   
จัดทํามากที่สุดคือจดหมายขาว(รอยละ54.35) ซ่ึงเปนขอมูลกิจกรรมตาง ๆ และขาวคราวความ
เคล่ือนไหวของศูนย ฯ สวนใหญจัดทําปละ  4  ฉบับหรือราย 3 เดือน ( พบจํานวน  21  แหง )  หรือ
บางแหงอาจจดัทําปละ 3  ฉบับ ( พบ 1 แหง )  บางแหงจัดทํารายเดือน ( พบจํานวน  3  แหง ) และ
บางแหงจดัทําเดือนละ  2  ฉบับ (พบ 1 แหง)  เปนตน  เอกสารเหลานี ้  จัดทําขึน้เพื่อแจกจายใหแก
สมาชิก  ( พบจํานวน  31  แหง )  หรืออาจมีวางจําหนายทั่วไป ( พบจํานวน  2  แหง ) หรือมอบ
ใหแกผูสนใจที่แจงความประสงคขอรับเอกสาร ( พบเพยีง 1 แหง ) 
 เนื่องจากศนูยวิทยาศาสตรทีศ่ึกษาขอมูลทั้งหมดสืบคนขอมูลจากระบบ
อินเตอรเน็ต  จึงพบขาวความเคลื่อนไหวของศูนย ฯ ( จํานวน  26  แหง ) จัดเปนหวัขอขาวกิจกรรม 
( Express Release ) อยูในขอมูลทางระบบอินเตอรเน็ตดวย  ซ่ึงถือเปนขอมูลประชาสัมพันธที่ใช
แทนวารสารตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวไดเปนอยางดี  ทําใหเผยแพรไดกวางขวางกวาและประหยัด
คาใชจาย 
 ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงจดัทํารายการวิทยุหรือโทรทัศนของตนเอง เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม หรือในบางแหงประชาสัมพันธโดยการนํานทิรรศการเคลื่อนที่ไปจัดตาม
งานตาง  ๆ 
 4.4  บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในศูนยวทิยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตร  
แตละแหงจัดสถานที่และบริการตาง ๆ  ไวเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาชม  ตัวอยาง
ของสิ่งอํานวยความสะดวกดงักลาว  ไดแก ( ดูตารางที่ 28 หนา 106 ) 
  4.4.1  รานอาหาร  เนื่องจากการเขาชมหรือรวมกิจกรรมกับศูนยวิทยาศาสตรแตละ
คร้ังตองใชเวลานานพอสมควร  ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก ( รอยละ  40.2 ) จึงจัดมีรานอาหาร
สําหรับบริการอาหารและเครือ่งดื่มแกผูเขาชม  รานอาหารภายในศนูยวิทยาศาสตรจะมีบริการจดั
อาหารชุดใหแกผูเขารวมกิจกรรมที่มาเปนหมูคณะและแสดงความจํานงมาลวงหนา  และมีอาหาร
ประเภทตาง  ๆ  วางขาย  เชน  อาหารสําเร็จรูปที่สะดวกตอการรับประทาน   อาหารพิเศษตามสั่ง  
เปนตน   ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมภีัตตาคารขนาดใหญจุคนไดหลายรอยคน  ใชจัดงานเลี้ยงและ
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รับจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่  บางแหงมทีั้งภัตตาคารและคาเฟทีเรียหรือ   
แสน็คบารใหเลือกรับประทานไดตามอัธยาศัย  ศูนยวทิยาศาสตรบางแหง มีนโยบายใหซ้ืออาหาร
จากรานอาหาร  โดยไมอนญุาตใหนําอาหารมารับประทานเอง ( จํานวน 1 แหง )  อยางไรก็ตาม 
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงก็มขีนาดเล็กและไมสะดวกที่จะจัดบริการรานอาหาร  จึงใชวิธีแจงใหผูชม
นําอาหารมารับประทานเอง  ( 1  แหง )  

4.4.2 รานขายสินคา  ศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญ  (รอยละ 77.2) มีรานขายสินคา
ที่เกี่ยวของกับนิทรรศการและสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่แปลกแตกตางไปจากที่มีในโรงเรียน
หรือรานคาทั่วไป  สําหรับใหผูสนใจทั้งที่เปนตัวนกัเรียนที่ตองการสื่อการเรียนรูดวยตนเอง  หรือ
ครูผูสอนที่ตองการคูมือหรือส่ือสําหรับจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  รวมถึงผูปกครองที่ตองการ
อุปกรณตาง ๆ ไปเปนสื่อการสอนใหบุตรหลานที่บาน  นอกจากนี้ศูนยวิทยาศาสตรบางแหง ( พบ
จํานวน  8  แหง ) มีบริการรับสั่งซ้ือสินคาทางระบบอินเตอรเน็ต  ( Online  Shop ) 

4.4.3    สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ       เพื่อสนองความตองการดานการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับบุคคลทุกกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะผูพิการ  ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก  
(จํานวน  35  แหง หรือรอยละ 38)   จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ     ตัวอยางเชน  
บริการใหยืมรถเข็น  และภายในบริเวณศูนย ฯ มีทางลาดชันสําหรับรถเข็นเขาถึงทุกพืน้ที่  มีหองน้ํา
สําหรับผูพิการ   ลิฟต  ทางเขา   และที่จอดรถรับสงเฉพาะสําหรับผูพกิาร      รวมถึงบริการสื่อพิเศษ
ตาง  ๆ  เชน  เครื่องชวยฟงสําหรับผูที่หูตึง  เทปเสียงและอุปกรณในการฟงสําหรับคนตาบอด   ศูนย
วิทยาศาสตรบางแหงจดัที่นั่งชมเปนพิเศษสาํหรับผูพิการ  เชน ในทองฟาจําลอง  โรงภาพยนตร  
  4.4.4  หองสมุด  หองสมุดภายในศนูยวิทยาศาสตรมีหนังสือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  รวมถึงขอมูลงานวิจยัตาง  ๆ  ( Research  Data ) สําหรับผูสนใจเขาไปศกึษาหาความรู  
คนควาขอมูล  และเปนแหลงขอมูลของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตรเองดวย  
นอกจากนี้ยังเปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนรูตาง  ๆ  ถือเปนแหลงขอมูล (Resource  Center)  ที่ครู     
นักเรียน  และผูสนใจสามารถเขามาหาขอมูลและยืมไปใชได  จากการศึกษาพบศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน  19  แหงมีขอมูลระบุถึงหองสมุดภายในศูนย  ฯ 
  4.4.5  บริการอินเตอรเน็ต ( Internet  Café )  ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  10  แหง    
( รอยละ 10.9 ) จากการศึกษาครั้งนี้  ระบุวามีบริการมุมอินเตอรเน็ตสําหรับผูที่ตองการสืบคนขอมูล
ตาง  ๆ  ไดเขามาใชบริการได 
  4.4.6  เครือขายวิทยาศาสตร ( Science Link )  จากการใชระบบอินเตอรเน็ต  ผูที่
เขามาสืบคนขอมูลรายละเอียดของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงสามารถใชเปนชองทางในการสืบคน
ขอมูลดานวิทยาศาสตรสาขาตาง  ๆ  ( Online  Science  Data )  เฉพาะเจาะจงหรือขยายรายละเอียด
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เพิ่ม  เชน  เขาไปในเวบไซตของนักวิทยาศาสตรสาขาตาง  ๆ  เครือขายของศูนยวิทยาศาสตรดวยกนั  
หรือพิพิธภณัฑประเภทอืน่ ๆ  เครือขายของระบบโรงเรียน  เวบไซตของครูวิทยาศาสตร  หรือ
แมแตบริษัท  หางรานที่เกีย่วของ  หรือสมาคมและชมรมตาง ๆ  เปนตน  จากการศึกษาพบ             
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน  52  แหง (รอยละ 56.5)  ที่จัดทาํการเชื่อมตอกับเครือขายดานวิทยาศาสตร
และเวบไซตตาง ๆ ไวใหผูที่เขาไปในเวบไซตของตนเชื่อมตอกับเวบไซตอ่ืน  ๆ   
  4.4.7  การใหเชาพื้นท่ีของศูนยวิทยาศาสตร  ดังไดกลาวแลววาศูนยวทิยาศาสตร
จํานวนมาก  ( 43 แหง หรือรอยละ 46.7 )  มีบริการใหเชาพื้นที่เพื่อใหหนวยงานภายนอกหรือบุคคล
ทั่วไปใชจัดกจิกรรมในโอกาสตาง  ๆ  ซ่ึงถือเปนการอํานวยความสะดวกและบริการของศูนย ฯ 
อยางหนึ่ง 
  4.4.8  บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทาน ( Picnic Area ) ศูนยวทิยาศาสตร
สวนใหญนอกจากจะมีบริการขายอาหารเกอืบทุกประเภทดังไดกลาวแลว  ศูนยวิทยาศาสตรหลาย
แหง  ( จํานวน  18  แหง )  ยงัจัดบริเวณสําหรับรับประทานอาหารที่นํามาเอง  ซ่ึงอาจจัดไวในอาคาร  
หรือในสวนภายนอกอาคารก็ได 
  4.4.9  ลานจอดรถ  สําหรับผูที่เดินทางมาชมศูนยวิทยาศาสตรโดยรถยนตร       
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก  ( จํานวน  38  แหง ) จดับริเวณจอดรถไวใหเพียงพอ  ซ่ึงอาจเปน
บริการฟรีของศูนย ฯ  ( จํานวน  23  แหง )  หรืออาจตองเสียคาจอดรถ ( จํานวน  15  แหง ) ในอัตรา
ที่แตกตางกนัไป  จากการศึกษาพบเพียง  1  แหง คือศูนยวิทยาศาสตรสิงคโปรซ่ึงไมมีที่จอด
รถยนตรไวบริการ  แตใหอาศัยขนสงมวลชนซึ่งมีหลายทางและสะดวกสบายมาก  เชน  รถประจํา
ทาง  รถไฟใตดิน  รถรับจาง  ( Singapore Science Center, 2000 ) 
  4.4.10  หองพยาบาล  ศูนยวทิยาศาสตรบางแหง  ( จํานวน  10  แหง )  จัดเตรียม
หองพยาบาลไวสําหรับเปนที่พักผอนของผูที่ตองการพักในขณะเดนิชมศูนยวทิยาศาสตร  เชน        
ผูพิการ  ผูอาวโุส  หรือเปนที่จัดเปลี่ยนผาเด็กออน  เปนตน 
  4.4.11  บริการอื่น  ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวทั้งหมด  ศนูยวิทยาศาสตรบาง
แหงยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการอื่น  ๆ  อีกมากมาย  เชน  ตูแลกเงิน  ตู เอ ที เอ็ม              
( จํานวน  3  แหง )  ล็อคเกอรไวสําหรับเก็บของสวนตวัที่ไมควรนําเขาไปในศูนย ฯ ( จํานวน  3  
แหง )  โทรศัพทสาธารณะ  ฯ ล ฯ  เปนตน 
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ตารางที่ 28   สรุปรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ในศูนยวิทยาศาสตร (n=92) 
 

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดให จํานวน ( แหง ) รอยละ* 
1. รานขายสินคา 71 77.17 
2. เครือขายวิทยาศาสตร 52 56.52 
3. การใหเชาพืน้ที่ของศูนยวทิยาศาสตร 43 46.74 
4. ลานจอดรถ 38 41.30 
5. รานอาหาร 40 43.48 
6. ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 35 38.04 
7. หองสมุด 22 23.91 
8. บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทาน 18 19.57 
9. บริการอินเตอรเน็ต 11 11.96 
10. หองพยาบาล 11 11.96 
11. อ่ืน  ๆ ( ตูแลกเงิน , ตู เอ.ที.เอ็ม ,โทรศัพทสาธารณะ ) 10 10.87 
   

 
สรุปรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ 

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยวธีิ
วิเคราะหเอกสาร  ดังไดกลาวรายละเอยีดมาตั้งแตตน  สรุปเปนรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร        
ในตางประเทศ   โดยจําแนกเปน  2   ดาน  ตอไปนี ้

1.   ลักษณะการจดันิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา    
1.1 ดานเนื้อหา    
1.2 ลักษณะการจดันิทรรศการ 
1.3 ลักษณะการจดักิจกรรมการศึกษา 

2.   ลักษณะการดําเนินงาน 
   ผลการศึกษา  สรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้

1. ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาของศนูยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศ 
 ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจัดใหมีการเรียนรูวิทยาศาสตรผานสื่อ  2  ประเภท
ใหญ  ๆ  คือ  ส่ือนิทรรศการ  และกิจกรรมการศึกษา  ซ่ึงทั้ง  2  ประเภทมเีนื้อหาที่สอดคลองกัน  
และมักสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน  โดยเนื้อหาดงักลาวเปนดานวิทยาศาสตรใน
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หลากหลายสาขา   ลักษณะการจัดนทิรรศการและกิจกรรมการศกึษาของศูนยวทิยาศาสตรใน      
ตางประเทศมรูีปแบบตาง ๆ กันไป  ดังตอไปนี้ 
 

1.1  เนื้อหาของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา  จําแนกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี ้
 

สาขาวิชาที่จัด ตัวอยางเรื่องทีจ่ัด หมายเหต ุ
 

1   วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 
 
 
 
2.   ธรรมชาติวิทยา 
 
 
3.   ดาราศาสตร 
 
4.   เทคโนโลย ี
 
 
5.   สุขภาพอนามัยและ 

การแพทย 
6.   คณิตศาสตร 
 
7.   ชาติพันธุวทิยา 

 

- แสง   เสียง ไฟฟาและแมเหล็ก  
กลศาสตร  พลังงาน   สสาร  น้ํา 

   ประสาทสัมผัสและการรับรู  
โครงสรางตาง ๆ   อากาศ   คล่ืน 
ฯลฯ 

-  ส่ิงแวดลอม  ระบบนิเวศใน  
ทองถ่ิน ธรณีวทิยา  ส่ิงมีชีวิต 
(พืช,สัตว) ภูมอิากาศ ฯลฯ 

-   อวกาศ  จักรวาล  ระบบสุริยะ  
ปรากฏการณบนทองฟา ฯลฯ 

-  คอมพิวเตอร  การสื่อสาร      
การขนสง  หุนยนต  ส่ิงประดิษฐ  
ฯลฯ 

-  รางกายของเรา     ทันตอนามัย  
ชีวิต  วิทยาศาสตรสุขภาพ ฯลฯ  

-  หลักคณิตศาสตร  คณิตในชีวิต 
ประจําวนั  เกมคณิตศาสตร 

-  ชนพื้นเมือง  ชนชาติตาง ๆ 
 

 

-   ศูนยวิทยาศาสตรแตละ
แหง   อาจจัดนิทรรศการ 

    และกิจกรรมการศึกษาใน 
เนื้อหาครบทุกสาขาวิชา
หรือเพียงบางสาขาวิชา
ขึ้นอยูกับความพรอมใน
ดานตาง ๆ  เชน  สถานที่  
บุคลากร       งบประมาณ  
เปนตน 
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1.2  ลักษณะการจัดนิทรรศการ   ศูนยวทิยาศาสตรมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบและ 
โครงสรางตาง ๆ กัน  ขึ้นอยูกับสภาพความพรอมในแตละดาน  และจุดเนนของแตละศูนย ฯ  เมือ่
นํานิทรรศการประเภทตาง ๆ  มาจัดกลุม  จาํแนกไดดังนี ้

 

ประเภทของนทิรรศการ ตัวอยางการจัด 
1.  จัดภายในหองแสดง (Hall) 
     -  นิทรรศการถาวร 
      
     -  นิทรรศการชั่วคราว 
2.  นิทรรศการกลางแจง 

(Outdoor Exhibits)      
3.  สถานแสดงสัตวน้ํา  

(Aquarium)  
4.  ทองฟาจําลอง 

(Planetarium) 
5.  โรงภาพยนตร / โรงละคร 
 
 
6.  นิทรรศการจากสถานที่จรงิ  

/ ของจริง 
     (On Location Exhibits) 
7.  หองพัฒนาทักษะในการคิด 

(Discovery / Explorer  
Room, Imagination Zone ) 

8.  หองกิจกรรมการศึกษา
(Activities Rooms) 

9.  นิทรรศการทางอินเตอรเนต็ 
(Online Exhibits) 

 
-  โครงสรางแข็งแรง  สวยงาม  แปลกตา  ใชเงินลงทุนสูง       
จัดแสดงครั้งละหลายป 

-  วัสดุที่ใชไมตองคงทนถาวรมากนัก  ลงทนุนอยกวา 
-  เชนสวนวิทยาศาสตร (Science Park)   สวนหนิ  สวนผเีสื้อ  
สวนน้ํา  ฯลฯ 

-  ตูปลาขนาดตาง ๆ หรือบอเล้ียงสัตวน้ําอ่ืน ๆ มักเปนสตัวน้ําที่
มีในทองถ่ิน 

-  ภายในโดมทองฟาจําลอง  จัดฉายดาว/การแสดงแสงเลเซอร  
บริเวณรอบ ๆ จัดแสดงนิทรรศการเรื่องดาราศาสตร 

-  โรงภาพยนตร  3  มิติจอยกัษระบบตาง ๆ (Imax / Omnimax) 
โรงละคร/ เวทแีสดง ตาง ๆ ในแตละศูนย ฯ อาจมีอยูดวยกัน
หลายประเภท 

-  ใชสภาพแวดลอมจริง   เชน  ปาพื้นเมือง  เหมืองใตดนิที่เลิก
ใชงานแลว    เรือดําน้ําที่ปลดประจําการ 

 
-  จัดมุมกจิกรรมคนพบดวยตนเอง  เชน  ชุดของเลน ชุดทดลอง 
วิทยาศาสตร  (Science Kits)  กิจกรรมฝกทกัษะความสามารถ
ดานตาง ๆ  

-  สําหรับจัดกจิกรรมตาง ๆ  เชน อบรม  ปฏิบัติการ  ทดลอง  
บรรยาย  แขงขัน 

-  จัดทํานิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibits) หรือ
นิทรรศการสถานการณจําลองตาง ๆ (Simulator)                  
ใสไวในเวบไซตของศูนย ฯ 
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1.3  ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษา   การจัดกิจกรรมการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศแตละแหง  เปนโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งดานรูปแบบและ 
เนื้อหา  ใหเลือกใชบริการอยางเหมาะสมกบัแตละกลุมเปาหมาย 

 

ประเภทของโปรแกรมการศึกษา ตัวอยางการจัด 
1.   การฝกปฏิบัติการ (Workshop) 
 
2.   การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร            
      (Science Show)  
 
3.   วิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ 
 
 
 
4.   บริการจัดงานวันเกิด (Birthday  Party) 
 
 
5.   การจัดสัมมนา (Seminar) / บรรยาย 

(Lecture)/ พบนักวิทยาศาสตร   
6.   นําชมศูนยวิทยาศาสตร ( Guide Tour / 

Group Tour /  Field Trip ) 
 
 
7.   คายวิทยาศาสตร   
 
 

-  จัดฝกปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตรในเนื้อหาที่
แตกตางกนัตามกลุมเปาหมาย 

-   จัดการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรที่  
นาตื่นเตน เชน การแสดงมายากล  การแสดง
สาธิตปรากฎการณทางเคม ี

-  นํานิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ 
ออกใหบริการตามโรงเรียน  ชุมชน  หองสมุด     
ศูนยดแูลเด็ก  งานเทศกาลตาง ๆ  ฯลฯ  ภายใน
พื้นที่ใกลเคยีง  โดยหนวยรถเคลื่อนที่ 

-  เนนกลุมเปาหมายเด็ก  โดยใชนิทรรศการและ
กิจกรรมของศนูยวิทยาศาสตรเสริม  ใหเกิด
บรรยากาศที่สนุกสนานและนาประทับใจ 

-  เนื้อหาแตกตางกันตามกลุมเปาหมาย 
 
-  สําหรับผูชมเปนคณะ  มีวทิยากรเปนผูนาํชม
นิทรรศการ  บางโปรแกรมอาจจัดกจิกรรมอื่น
เพิ่มเติม เชน ชมการฉายดาวในทองฟาจําลอง  
การแสดงทางวิทยาศาสตร  ฝกปฏิบัติการ  ฯลฯ 

-  จัดในหลายรูปแบบทั้งคายกลางวนั  คายพักแรม  
คายหลังเลิกเรยีน  ฯลฯ 
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ประเภทของโปรแกรมการศึกษา ตัวอยางการจัด 

 

8. โปรแกรมสําหรับนักเรยีน / ครู / 
    กลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.   โปรแกรมพิเศษ 
 
10. กิจกรรมชมรม / สมาคม 
 
 
11.  กิจกรรมอืน่ ๆ 

 

-  จัดกจิกรรมตาง ๆ เชน การฝกปฏิบัติการ    
การแสดงทางวิทยาศาสตร  การบรรยาย ฯลฯ  
โดยใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับแตละ            
กลุมเปาหมาย เชน ในกลุมเดก็นักเรยีน จดัให
สอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับชัน้   ใน
กลุมครูวิทยาศาสตรจัดเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการเรยีนรู   ในกลุมเด็กโฮมสคูล 

     จัดใหครอบครัวไดมาแลกเปลี่ยน          
ประสบการณ    รวมถึงการจดัโปรแกรม
สําหรับกลุมคนพิการ  ผูสูงอายุ  ทหาร  ฯลฯ 

-  จัดนิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ 
เชน สัปดาหวทิยาศาสตร   วนัเด็ก 

-  ใชเปนที่ทําการของชมรมตาง ๆ ในดาน   
วิทยาศาสตร เชน สถานที่จัดกิจกรรมสมาคม
ดาราศาสตร  ชมรมนักวิทยาศาสตรนอย 

-  เชน  การถาม – ตอบปญหา    การประกวด/ 
แขงขันตาง ๆ    การจัดรายการวิทยุ / โทรทัศน  
การมอบรางวลัแดผูมีผลงานดีเดน               
การมอบทุนการศึกษา  การเปนเครือขายใน
การจัดการศกึษาของสถานศึกษา  (ใชเปน
สถานที่เรียน)  ฯลฯ 
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2.  ลักษณะการดําเนินงานของศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศ  มีรายละเอยีด
ในดานตาง ๆ ดังนี ้
 

ลักษณะการดําเนนิงาน รายละเอียด 
2.1  บทบาทภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  ลักษณะของ   

องคกร 
 
 
2.3 บุคลากร 
 
 
 
 
2.4  วิธีการหารายได 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใชส่ือนิทรรศการ
และกิจกรรมการศึกษาที่สนกุสนาน  ใหผูชมมีสวนรวม 

2. กระตุนความสนใจและใหความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  โดยสงเสริมใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจวทิยาศาสตร 
(Science  Literacy) และเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science 
Concept) 

3. สงเสริมใหบุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูดานวิทยาศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน 

 4. เปนแหลงคนควา  วจิัย  และเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนนกัศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  รวมถึงเปนแหลง
เรียนรูตลอดชวีิตของบุคคลทั่วไป 

-  ศูนยวิทยาศาสตรทุกแหงเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน สวน
ใหญจัดตั้งขึน้โดยองคกรการกุศลหรือมูลนิธิ  ซ่ึงเปนองคกรอิสระ   มี
สวนนอยจัดตัง้โดยหนวยงานของรัฐ  เชน มหาวิทยาลัย  หนวยงานดาน
การศึกษา  การสาธารณสุข 

-  มีคณะกรรมการ  ซ่ึงเปนตวัแทนจากชุมชนเปนผูกําหนดนโยบาย 
-  แบงหนาที่รับผิดชอบเปนฝายตาง ๆ  เชน ฝายผลิตและดูแลนิทรรศการ  
ฝายพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  ฝายการตลาด  ฝายคอมพิวเตอร ฯลฯ 

-  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  3  ประเภท   คือปฏิบัติงานเต็มเวลา  ปฏิบัติงาน
ไมเต็มเวลา    และอาสาสมัคร 

-  จากคาธรรมเนียมตาง ๆ  ดงันี้   คาเขาชม  โปรแกรมการศึกษาตาง ๆ   
คาสมาชิก 

-  จากการบริจาค 
-  รายไดสนับสนุนจากบริการตาง ๆ  ดังนี้  รานคา  รานอาหาร  คาจอดรถ  
คาเชาพื้นที่ / หองประชุม   จากการผลิตนทิรรศการขาย / ใหเชา 

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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ลักษณะการดําเนนิงาน รายละเอียด 
 

2.5  วิธีการผลิตและ 
แสวงหานิทรรศการ 

2.6 วิธีการ
ประชาสัมพันธ 

 
2.7 วัน / เวลาที่เปด

ใหบริการ 
 
2.8  ส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ 

 

- โดยการจัดทาํและจัดสรางนิทรรศการเอง   ซ้ือ / ยืม / เชา / รับบริจาค
จากศูนยวิทยาศาสตรอ่ืนหรือหนวยงานอืน่ 

-  ทางเครือขายอินเตอรเน็ต   ทางเอกสารสิ่งพิมพ  เชน  จดหมายขาว  
นิตยสาร  วารสาร  แผน  พับ  และการจดัรายการวิทยุ   หรือรายการ
โทรทัศน 

-  วัน / เวลาในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงแตกตางกนั    
แตสวนใหญเปดทําการโดยมีวันหยุดสัปดาหละ  1  วัน  เพื่อตรวจสอบ
และบํารุงรักษานิทรรศการ 

-  รานอาหาร  รานขายสินคา  ศูนยขอมูล / หองสมุด / ศูนยวิจยั   
อินเตอรเน็ต   หองพยาบาล   บริเวณสําหรบันําอาหารมารับประทาน  
ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับเชาจัดงาน  ตูแลกเงิน / ตู เอ ที เอ็ม    
โทรศัพทสาธารณะ  รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบัคนพิการ  
เชน  รถเข็น  เครื่องชวยฟง  อักษรเบรลล  ทางลาด  เปนตน 
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บทที่  5

การวิเคราะหขอมูล
ความคดิเหน็ของครูผูสอนวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร

ตอรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

จากการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ  หากนํ ามาเปนแนวทางในการ
ดํ าเนินงานของแหลงเรียนรูประเภทศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  อาจมีความไมเหมาะสมใน
บางดาน  เนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิต  รวมถึงปจจัยความพรอมท่ีแตกตางกัน เชน  ความพรอม
ดานบุคลากรท่ีมีความรูความชํ านาญดานศูนยวิทยาศาสตร  ความพรอมดานงบประมาณ  ตลอดจน
จ ํานวนของศูนยวิทยาศาสตรท่ีประเทศไทยยังมีนอยมาก  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงดํ าเนินการศึกษา  เพ่ือหา
รปูแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  โดยใชรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศท่ีศึกษาได  มาเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  คือแบบสอบถามความคิดเห็น  
จํ านวน  1  ชุด  นํ าไปสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญดาน          
ศูนยวิทยาศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ท่ีผูวิจัยเสนอตาม
แนวทางดังกลาว  พรอมท้ังใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในแตละดาน

 ในการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากประชากรท้ัง  2  กลุม ไดแก   กลุมครูผูสอน
วทิยาศาสตร  และกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร  โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ท่ีเปนคร ูฯ  
จ ํานวน  282  คน  และกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเช่ียวชาญ ฯ จ ํานวน  44  คน  นํ าขอมูลความคิดเห็น      
แตละดานมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียความคิดเห็น  (X)  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และนํ าเสนอขอมูล
ในรูปตารางและความเรียง

การน ําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบดวย
-  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม
-  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศไทย  จํ าแนกเปนดานตาง ๆ   ดังนี้
๐    สาขาวิชาและหัวขอเรื่องท่ีจัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะการจัดนิทรรศการหรือส่ิงแสดงตาง ๆ  ในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะของกิจกรรมเสริมการศึกษาจัดในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะการด ําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในแตละดาน   ดังนี้
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- บทบาทภารกิจ
- บุคลากร
- การประชาสัมพันธ
- วธีิการหารายได
- วธีิการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
- การบริการและส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามในกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร  เปนครูจากท่ัวประเทศท่ีเขารับ       

การอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จัดโดย     
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  (อพวช.)  ในเดือนธันวาคม  2544  จํ านวน  3  รุน  รุนละ  
320  คน รวมเปนประชากรท้ังหมด  960  คน โดยสุมแจกแบบสอบถามรุนละ  120  คน  รวม  360  
คน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํ านวน  282  ฉบับ (คิดเปนรอยละ  78.33)

จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร  พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.92)  มีอายุระหวาง  41 – 50  ปมากท่ีสุด (รอยละ 41.13)  และท้ัง
กลุมมีอายุเฉล่ีย  41.14  ป  ดานวุฒิทางการศึกษา  สวนใหญ (รอยละ 89.01) จบปริญญาตร ี มีผูท่ีจบ
การศึกษาตํ่ ากวาปริญญาตรีเพียง  3  คน (รอยละ 1.06)  สวนท่ีเหลือรอยละ 9.93 จบการศึกษาสูงกวา
ปรญิญาตร ี โดยจบในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรจ ํานวน  127 คน (รอยละ 45.04)  จบในสาขาอ่ืน ๆ  
จ ํานวน  134  คน (รอยละ 47.51)  และไมระบุสาขาจ ํานวน  21  คน (รอยละ 7.45)

ในจ ํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  282 คน  เปนหัวหนาหมวดวิทยาศาสตรจ ํานวน  
27  คน(รอยละ 9.57)  เปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร  201  คน (รอยละ 71.28)  สวนท่ีเหลือเปน          
ผูบรหิาร  เปนครูผูสอนวิชาอ่ืน ๆ  ในจํ านวนท้ังหมด  มีผูท่ีเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ จํ านวน  
159  คน (รอยละ 56.38)  และไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวน  118  คน (รอยละ  41.84)       
(ดรูายละเอียดในตารางท่ี  29)
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ตารางท่ี  29  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร

ขอมูลท่ัวไป จ ํานวน (คน) รอยละ เฉล่ีย
เพศ
      ชาย
      หญิง
อายุ
      21 – 30  ป
      31 – 40  ป
      41 – 50  ป
      51 – 60  ป
วุฒิการศึกษา
      ตํ ่ากวาปริญญาตรี
      ปริญญาตรี
      สูงกวาปริญญาตรี
 สาขาที่จบ
      วิทยาศาสตร
      อ่ืน ๆ
      ไมระบุ
ต ําแหนงงาน
      ผูบริหารสถานศึกษา
      ผูชวยผูอํ านวยการ / หัวหนาฝาย
      หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร
      ครูผูสอนวิทยาศาสตร
      ครูผูสอนวิชาอ่ืน ๆ
      ไมระบุ
เคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหรือไม
      เคย
      ไมเคย
      ไมระบุ

82
200

51
86
116
29

3
251
28

127
134
21

11
17
27
201
13
13

159
118
5

29.08
70.92

18.09
30.50
41.13
10.28

1.06
89.01
9.93

45.04
47.51
7.45

3.90
6.03
9.57
71.28
4.61
4.61

56.38
41.84
1.78

40.14
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ผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร  ไดแก  ผูบริหาร          
ศูนยวทิยาศาสตร และนักวิชาการท่ีปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา  3  ป  หรือมี
คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร  โดยสอบถาม     
ผูบริหารและนักวิชาการขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ        
การศึกษา เอกมัย  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา รังสิต  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัด  
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ  และพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร  จํ านวนท้ังส้ิน  
44  คน

จากการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร  พบวาสวนใหญ
เปนเพศชาย  จํ านวน 30 คน (รอยละ  68.18)  มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป  มากท่ีสุด จํ านวน 22 คน
(รอยละ 50.00) และมีอายุเฉล่ีย 46.07 ป ดานวุฒิการศึกษาผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญ
จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีจํ านวน  27  คน (รอยละ  61.36)  และจบปริญญาตรีจํ านวน
17  คน (รอยละ 38.64)  โดยจบในสาขาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรจ ํานวน  18  คน(รอยละ 40.91)
และสาขาอ่ืน ๆ จํ านวน 26 คน (รอยละ 59.09)  ปฏิบัติงานในต ําแหนงผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร
จ ํานวน  13  คน  (รอยละ 29.55)  และเปนนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในศูนยวิทยาศาสตรจํ านวน  31
คน (รอยละ 70.45) กลุมตัวอยางท้ังหมดมีประสบการณในการชมศูนยวิทยาศาสตรมากอน (ดูตาราง
ท่ี  30)
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ตารางท่ี  30  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร

ขอมูลท่ัวไป จ ํานวน (คน) รอยละ เฉล่ีย
เพศ
      ชาย
      หญิง
อายุ
      21 – 30  ป
      31 – 40  ป
      41 – 50  ป
      51 – 60  ป
วุฒิการศึกษา
      ปริญญาตรี
      สูงกวาปริญญาตรี
 สาขาที่จบ
      วิทยาศาสตร
      อ่ืน ๆ
ต ําแหนงงาน
      ผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร
     นกัวชิาการ / ผูท่ีทํ างานในศูนยวิทยาศาสตร
เคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหรือไม
      เคย
      ไมเคย

30
14

1
8
22
13

17
27

18
26

13
31

44
-

68.18
31.82

2.27
18.18
50.00
29.55

38.64
61.36

40.91
59.09

29.55
70.45

100.00
-

46.07
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จากผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอน ฯ ท้ังหมด 282 คน ซ่ึงเปนครูจากท่ัวประเทศท่ีสมัคร
เขารบัการอบรม เรื่อง การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวามี
เพียงรอยละ 56.38 ท่ีตอบวาเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรมากอน (ไมรวมการเขาชมองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.) ซ่ึงถือวากลุมครูผูสอนฯ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนไดเขา
ชมในการเขารับการอบรมครั้งนี้ )  อยางไรก็ตาม  ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมิไดแสดงรายช่ือ
ศูนยวิทยาศาสตรท่ีเคยเขาชม  ดังนั้น  จึงมีขอมูลรายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ีผูตอบแบบสอบถามเคย
เขาชมไมมากนัก  เม่ือเรียงลํ าดับความถ่ีของศูนยวิทยาศาสตรท่ีผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอน ฯ
ระบุวาเคยเขาชม  ไดดังตารางท่ี  31

ตารางท่ี  31  แสดงรายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ีผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนฯ เคยเขาชม (n=282)

รายช่ือศูนยวิทยาศาสตร จ ํานวน (คน) รอยละ *
1.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอกมัย
2.  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
3. จัตุรัสวิทยาศาสตร (สวนลุมพินี)
4.  อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ
5.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (บางแสน)
6.  พิพิธภัณฑเด็ก
7.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัด
8.  อ่ืน ๆ

63
16
16
13
8
7
6
13

22.34
5.67
5.67
4.61
2.84
2.48
2.13
4.61

* คารอยละคํ านวณจากจ ํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 282 คน  ผูตอบแบบสอบถาม
แตละคนอาจตอบหลายแหง
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เม่ือวเิคราะหขอมูลการมีประสบการณเขาชมศูนยวิทยาศาสตรของกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ พบวา
กลุมตัวอยางท้ังหมดตางมีประสบการณในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตรท้ังในและตางประเทศคนละ
หลายแหง    แตในจํ านวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 44 คน มี 8 คนท่ีไมระบุรายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ี
เคยเขาชม  และ 36 คนแสดงรายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ีเคยเขาชม  เม่ือน ํารายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ี
กลุมผูเช่ียวชาญ ฯ เคยเขาชมมาเรียงลํ าดับ  ไดดังตารางท่ี  32

ตารางท่ี  32  แสดงรายช่ือศูนยวิทยาศาสตรท่ีกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ เคยเขาชม  (n=36)

รายช่ือศูนยวิทยาศาสตร จ ํานวน (คน) รอยละ *

1.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอกมัย
2.  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.)
3.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดตาง ๆ
4.  พิพิธภัณฑเด็ก
5.  อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ
6.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (บางแสน)
7.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต
8.  อ่ืน ๆ
9.  ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

36
23
15
13
9
4
4
8
11

100
63.89
41.67
36.11
25.00
11.11
11.11
22.22
30.56

* คารอยละคํ านวณจากจ ํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 36 คน  ผูตอบแบบสอบถาม  
แตละคนอาจตอบหลายแหง
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ความคดิเหน็ตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอน    

วทิยาศาสตร  ตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  โดยกํ าหนดคาคะแนน
ความคดิเห็นวาควรมีการจัดนิทรรศการ  กิจกรรมการศึกษาหรือการด ําเนินการในแตละดาน  ดังนี้

0     หมายถึง ไมควรมี
1     หมายถึง ควรมีในระดับนอย
2     หมายถึง ควรมีในระดับปานกลาง
3     หมายถึง ควรมีในระดับมาก

ในการจัดระดับของคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นวาควรมีการจัดนิทรรศการ          
กจิกรรมการศึกษา  หรือการดํ าเนินการใด ๆ นั้น  กํ าหนดคาความคิดเห็นดังนี้

คาคะแนน 0.00  -  0.50 หมายถึง ไมควรมี
คาคะแนน 0.51  -  1.50 หมายถึง ควรมีในระดับนอย
คาคะแนน 1.51  -  2.50 หมายถึง ควรมีในระดับปานกลาง
คาคะแนน 2.51  -  3.00 หมายถึง ควรมีในระดับมาก

เม่ือนํ าขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหรายดาน และนํ าเสนอผลการศึกษา โดยแสดง    
คารอยละของคะแนนความคิดเห็นในแตละระดับ  และคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น จะทํ าให
ทราบวา กลุมตัวอยางเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยควรมีรูปแบบการจัดนิทรรศการ     
การจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา และวิธีการดํ าเนินงานใดในระดับมากนอยเพียงไร และไมควรมี    
ส่ิงใดโดยนํ าเสนอในแตละดาน  ดังนี้

ความคดิเหน็ดานสาขาวิชาและหัวขอเร่ืองที่ควรจัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตร
จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวาควรมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม

เสรมิการศึกษา  ท่ีมีเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ มากนอยเพียงใด  ไดคาเฉล่ียคะแนน        
ความคิดเห็นของท้ัง 2 กลุมตัวอยางในแตละสาขาใกลเคียงกัน โดยเห็นวาควรมีการจัดทุกสาขา     
ในระดบัมาก  ท้ังสาขาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ธรรมชาติวิทยา  ดาราศาสตรและอวกาศ  วิทยาศาสตร
ประยกุตและเทคโนโลยี   สุขภาพอนามัยและการแพทย   คณิตศาสตร   และชาติพันธุวิทยา           
(ดูตารางท่ี 33)

นอกจากนี ้ ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา 
ในเรือ่งของนักวิทยาศาสตรและการคนควา  นักวิทยาศาสตรไทย  และเรื่องเทคโนโลยีพ้ืนบาน
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ตารางท่ี 33     แสดงคาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ ท่ีน ํามาจัด
         นทิรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ครูผูสอนฯ ผูเช่ียวชาญฯสาขาวิชา

   x SD ระดับ
ความคิดเห็น

x SD ระดับ
ความคิดเห็น

1.  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2.75 0.38 มาก 2.91 0.29 มาก
2.  ธรรมชาติวิทยา 2.67 0.39 มาก 2.61 0.58 มาก
3.  ดาราศาสตรและอวกาศ 2.76 0.44 มาก 2.89 0.32 มาก
4.  วทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 2.70 0.37 มาก 2.64 0.49 มาก
5.  สุขภาพอนามัยและการแพทย 2.80 0.41 มาก 2.68 0.52 มาก
6.  คณิตศาสตร 2.64 0.47 มาก 2.75 0.49 มาก
7.  ชาติพันธุวิทยา 2.60 0.50 มาก 2.59 0.58 มาก

เม่ือจ ําแนกรายละเอียดเนื้อหาในแตละสาขาออกเปนหัวขอเรื่องตาง ๆ ผลการวิเคราะห
คาคะแนนความคิดเห็นยังคงใกลเคียงกัน  โดยเห็นวาควรจัดเกือบทุกหัวขอเรื่องท่ีสอบถามในระดับ
มาก  มีเพียงบางหัวขอท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีในระดับปานกลาง  คือ ในสาขาธรรมชาติ
วทิยา  เรื่องไดโนเสาร(คะแนนความคิดเห็นของกลุมครูผูสอนฯ เปน 2.40 และของกลุมผูเช่ียวชาญฯ 
เปน 2.07)  และบางหัวขอท่ีกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง สวนครูผูสอน ฯ   
เห็นวาควรมีในระดับมาก แตคาคะแนนความคิดเห็นคอนขางตํ ่า คือในสาขาคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎี
คณติศาสตร  (คะแนนความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ เปน 2.45 กลุมครูผูสอน ฯ เปน 2.54) ใน
สาขาชาติพันธุวิทยาเรื่องชนพ้ืนเมือง (คะแนนความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ เปน 2.28        
กลุมครูผูสอน ฯ  เปน 2.52)  นอกจากนี้มีบางหัวขอซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุมเห็นวาควรมีใน
ระดบัมาก แตคาคะแนนความคิดเห็นคอนขางตํ ่า คือในสาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
คอืเรือ่งการขนสง (คาคะแนนความคิดเห็นเปน 2.55 และ 2.53) และเรื่องหุนยนต (คาคะแนนความ
คดิเห็นเปน 2.56 และ 2.55) (ดูตารางท่ี 34 และตารางท่ี 35)
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ตาราง  35   แสดงคาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนฯ และผูเช่ียวชาญฯ ตอการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา

     ความคิดเห็นของครูผูสอน ฯ      ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ฯ
ท่ี นิทรรศการ / กิจกรรม / การด ําเนินงาน

    X SD ระดับ
ความคิดเห็น

   X SD ระดับ
ความคิดเห็น

1 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน    -   แสง 2.76 0.46 มาก 2.91 0.29 มาก
                                    -   ไฟฟา/แมเหล็ก 2.81 0.41 มาก 2.91 0.29 มาก
                                    -   กลศาสตร 2.70 0.54 มาก 2.84 0.37 มาก
                                    -   พลังงาน 2.85 0.38 มาก 2.94 0.27 มาก
                                    -   เสียง 2.72 0.50 มาก 2.89 0.32 มาก
                                    -   ประสาทสัมผัส/การรับรู 2.73 0.49 มาก 2.84 0.37 มาก
                                    -   สสาร 2.69 0.52 มาก 2.73 0.45 มาก
                                    -   นํ้ า 2.75 0.48 มาก 2.75 0.49 มาก

2 ธรรมชาติวิทยา       -   นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 2.87 0.35 มาก 2.73 0.54 มาก
                               -   ธรณีวิทยา 2.61 0.58 มาก 2.53 0.59 มาก
                               -   ชีววิทยา (พืช/สัตว) 2.83 0.40 มาก 2.70 0.55 มาก
                               -   ไดโนเสาร 2.40 0.67 ปานกลาง 2.07 0.73 ปานกลาง

3 ดาราศาสตร                       -   จักรวาลและอวกาศ 2.74 0.49 มาก 2.86 0.35 มาก
                                          -   ระบบสุริยะ 2.77 0.47 มาก 2.86 0.35 มาก
                                          -   ปรากฎการณทองฟา 2.78 0.47 มาก 2.86 0.35 มาก

4 เทคโนโลยี                        -   คอมพิวเตอร 2.79 0.45 มาก 2.77 0.58 มาก
                                          -   การสื่อสาร 2.76 0.45 มาก 2.63 0.53 มาก
                                          -   การขนสง 2.53 0.56 มาก 2.55 0.50 มาก
                                          -   หุนยนต 2.56 0.57 มาก 2.55 0.50 มาก
                                          -   สิ่งประดิษฐ 2.86 0.37 มาก 2.86 0.35 มาก

5 สุขภาพอนามัย/การแพทย -   รางกายของเรา 2.79 0.44 มาก 2.70 0.51 มาก
                                          -   ชีวิต 2.80 0.43 มาก 2.58 0.59 มาก

6 คณิตศาสตร                       -   ทฤษฎีคณิตศาสตร 2.54 0.60 มาก 2.45 0.63 ปานกลาง
                                          -   เกมคณิตศาสตร 2.75 0.47 มาก  2.73 0.50 มาก

7 ชาติพันธุวิทยา                   -   วิวัฒนาการมนุษย 2.68 0.50 มาก 2.59 0.58 มาก
                                           -   ชนพ้ืนเมือง 2.52 0.62 มาก 2.28 0.70 ปานกลาง
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ในสวนของขอเสนอแนะหัวขอเรื่องท่ีแตกตางจากแบบสอบถาม  มีจ ํานวนผูเสนอแนะ
เพ่ิมเติมไมมากนัก และในแตละเรื่องท่ีเสนอแนะมีผูเสนอแนะเพียง 1-5 คน ซ่ึงผูวิจัยนํ าขอมูลมา
จ ําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  มีผูเสนอแนะวาควรมีการจัดเพ่ิมเติมในเรื่องเคมีพ้ืนฐาน  
เชน ตารางธาต ุ  เรื่องคล่ืน  ดิน  อากาศ  วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวัน  กํ าเนิดชีวิตและ
ววิฒันาการ  หลักการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับบทเรียนในโรงเรียน

สาขาธรรมชาติวิทยา  มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหจัดในเรื่องระบบนิเวศชายฝงทะเล  เรื่อง
ปา/นํ้ า  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  จุลินทรีย

สาขาดาราศาสตรและอวกาศ   ควรมีหัวขอเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ  เชน ดาว
เทียม ยานอวกาศ  นักบินอวกาศ การสํ ารวจอวกาศ  วัตถุนอกโลก  การเคล่ือนท่ีของดวงดาว  เรื่อง       
ทัศนอุปกรณ  เชน กลองดูดาว  แผนท่ีดาว  เรื่องดาราศาสตรกับวิถีชีวิตมนุษย  และปรากฎการณ 
ทองฟาท่ีก ําลังเปนท่ีสนใจ  เชน  ฝนดาวตก  สุริยุปราคา

สาขาเทคโนโลย ี   ควรมีเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีใหม ๆ  เทคโนโลยีสาร
สนเทศ เทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร  เชน  เซรามิก  พลาสติก  และควรจัดแสดงผลงานประดิษฐของ
เด็ก ๆ ท่ีนาสนใจ

สาขาสุขภาพอนามัยและการแพทย   มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมหัวขอเรื่องอาหารและ
โภชนาการ  การออกกํ าลังกาย  วิทยาศาสตรการกีฬา  โรคติดตอรายแรง  การปองกันและรักษาโรค
สมุนไพรภูมิปญญาไทย  และเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย

สาขาคณิตศาสตร   มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องคณิตศาสตรในชีวิตประจํ าวัน  
คณติศาสตรมหัศจรรย  วิวัฒนาการทางคณิตศาสตร  และนักคณิตศาสตรสํ าคัญของโลก

สาขาชาติพันธุวิทยา   มีขอเสนอแนะในเรื่องมนุษยกอนประวัติศาสตรในไทย  และเรื่อง
ชนชาติตาง ๆ

ความคดิเหน็ตอลักษณะการจัดนิทรรศการและส่ิงแสดงในศูนยวิทยาศาสตร

เม่ือสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดนิทรรศการและส่ิงแสดงของ
ศูนยวิทยาศาสตรแตละประเภท  (ดูตารางท่ี 36) กลุมครผููสอนฯ  เห็นวาควรมีการจัดนิทรรศการใน
ลักษณะตาง ๆ ทุกประเภทในระดับมาก  เชนเดียวกับกลุมผูเช่ียวชาญฯ  ท่ีเห็นวาควรมีการ            
จดันทิรรศการแตละประเภทในระดับมาก  มีเพียงประเภทเดียวท่ีกลุมผูเช่ียวชาญฯ เห็นวาควรมีใน
ระดับปานกลาง  คือการจัดเปนสถานเพาะเล้ียงและแสดงสัตวนํ้ า  ( X = 2.18)
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ตารางท่ี  36    แสดงคาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนฯ  และผูเช่ียวชาญฯ  ตอลักษณะการจัด
                       นทิรรศการ

คาความคิดเห็น
ครูผูสอนฯ ผูเช่ียวชาญฯลักษณะการจัดนิทรรศการ

   X SD ระดับ
ความคิดเห็น

   X SD ระดับ
ความคิดเห็น

1.  หองแสดงนิทรรศการ
     (Exhibition  Hall)

2.58 0.44 มาก 2.93 0.25 มาก

2.  นทิรรศการกลางแจง
     (Outdoor  Exhibition) 2.68 0.43 มาก 2.80 0.41 มาก

3. สถานเพาะเลี้ยงและแสดง สัตวนํ้ า
     (Aquarium)

2.53 0.46 มาก 2.18 0.72 ปานกลาง

4.  ทองฟาจ ําลอง
     (Planetarium)

2.71 0.44 มาก 2.89 0.32 มาก

5.  โรงภาพยนตร/โรงละคร
      (Theater) 2.60 0.45 มาก 2.59 0.58 มาก

6.  หองพัฒนาทักษะทางการคิด
      (Discovery  Room)

2.70 0.50 มาก 2.77 0.48 มาก

7.  หองสํ าหรับจัดกิจกรรมเสริม
     การศึกษา

2.68 0.50 มาก 2.82 0.39 มาก

8. นทิรรศการเสมือนจริง/นิทรรศการ
     ทางอินเตอรเน็ต 2.63 0.57 มาก 2.52 0.59 มาก

เม่ือจํ าแนกผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอลักษณะการจัดนิทรรศการในแตละ
แบบออกเปนลักษณะยอยลงไปอีก (รายละเอียดดังตารางท่ี  37  และ 38)  จะเห็นวากลุมครูผูสอนฯ  
เห็นวาควรมีการจัดในระดับมากจํ านวน  17  รูปแบบ  และเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลาง  
จ ํานวน  3  รูปแบบ คือ การจัดแสดงปลาชนิดตาง ๆ ในตูปลาขนาดเล็ก (X=2.39)  การจัดแสดง  
สัตวนํ้ าประเภทอ่ืน ๆ ในบอเล้ียง (X=2.48)  และการจัดแสดงละครวิทยาศาสตร (X=2.47)

สวนผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญฯ  มีความแตกตาง
จากกลุมครผููสอนฯ ไปบาง  โดยกลุมผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีการจัดในระดับมากจ ํานวน  12  รูป
แบบ และเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลางจ ํานวน  8  รูปแบบ  ไดแก

-   การจัดสวนผีเส้ือ (x=2.09)
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-  การจัดแสดงและเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า ท้ังในรูปแบบตูปลารวมขนาดใหญ (x =2.35)  ตูปลา
ขนาดเล็กใสปลาชนิดตาง ๆ  (x = 2.16)  หรือบอเล้ียงสัตวนํ้ าประเภทอ่ืน  เชน  เตา จระเข (x = 2.09)

-  การจัดแสดงแสงเลเซอร  ภายในโดมฉายดาวของทองฟาจํ าลอง  (x = 2.41)
-  การจัดใหมีหอดูดาว ( x = 2.48)
-  โรงภาพยนตรท่ีมีเครื่องฉายภาพยนตร 3  มิติ  (x = 2.20)   และโรงละครสํ าหรับแสดง

ละครวิทยาศาสตร x=2.27)
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นอกเหนอืจากใหความคิดเห็นตอลักษณะการจัดนิทรรศการในรูปแบบตาง ๆ แลว  กลุม
ครูผูสอนฯ และกลุมผูเช่ียวชาญฯ ไดแสดงความคิดเห็นอยากใหมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบ    
อ่ืน ๆ อีกจํ านวนไมมากนักเชนกัน  จํ าแนกไดดังนี้

สวนที่เปนนิทรรศการกลางแจง   มีผูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาควรมีการจัดสวน    
รปูแบบอ่ืน ๆ อีก เชน  เสนอวาควรมีการจัดแสดงสวนสมุนไพรจ ํานวน  5  คน  และเสนอวาควรมี
การจัดสวนฟอสซิลพืช  สวนแมลง  สวนผ้ึง  สวนแสดงพันธุพืชหรือสัตวท่ีหายาก  สวนสุขภาพ  
สวนพลังงาน  สวนคณิตศาสตร  สวนนํ้ า  เรือนเพาะชํ า  รวมถึงฐานผจญภัยของเด็ก  อยางละ 1 คน

ในสวนของสถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า   มีผูเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาควรมีการจัดแสดง
โชวของสัตวนํ้ า  และอุโมงคใตนํ้ า  อยางละ  1  คน

ในบริเวณทองฟาจํ าลอง   มีผูเสนอความคิดเห็นวาควรมีการจัดแสดงสถานการณจ ําลอง 
(Simulator) เชน  หองจํ าลองนักบิน  และควรมีหองฉายภาพชนิดอ่ืน ๆ เชน  วีดีทัศน /CD/DVD
ดานดาราศาสตร  จํ านวนอยางละ  2  คน  และมีหองจัดกิจกรรมสํ าหรับสมาชิกจํ านวน  1  คน

ความคดิเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาท่ีควรมีใน
ศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย  ไดดังตารางท่ี  39 และตารางท่ี  40   ซ่ึงแสดงคาจํ านวนรอยละ
ของระดับความคิดเห็นและคาเฉล่ียความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาในรูป
แบบตาง ๆ ท่ีควรจัด  เม่ือพิจารณารายขอไดผลดังนี้

ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา  ท่ีท้ังกลุมครูผูสอนฯ  และกลุมผูเช่ียวชาญฯ  
เห็นวาควรมีในระดับมาก คือ

1. การฝกปฏิบัติการและทํ าการทดลอง  (X1=2.79,  X2 = 2.80)
2. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร(X1=2.72,  X2 = 2.80)
3. การจดัประกวดแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร  (X1=2.62,  X2 = 2.73)
4. การจัดคายวิทยาศาสตร(X1=2.75, X2 = 2.80)
5. โปรแกรมนํ าชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชวิทยากรน ําชม(X1=2.71,  X2 = 2.66)
6. โปรแกรมเฉพาะสํ าหรับกลุมนักเรียน(X1=2.78, X2 = 2.74)
7. โปรแกรมเฉพาะสํ าหรับกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร (X1=2.69,  X2 = 2.59)
8. การจัดหนวยรถวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ี ( X1=2.63,  X2 = 2.82)
9. โปรแกรมพิเศษในวันสํ าคัญตาง ๆ  (X1=2.78,  X2 = 2.86)
10. การจัดตั้งชมรม  (X1=2.66,  X2 = 2.63)
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และลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีท้ังกลุมครูผูสอนฯ และผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีใน
ระดับปานกลาง คือ

1. การจัดสัมมนา  บรรยาย  พบนักวิทยาศาสตร (X1=2.42,  X2 = 2.43)
2. โปรแกรมสํ าหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน คนพิการ ผูสูงอายุ (X1=2.23,X2 = 2.27)
3. โปรแกรมสํ าหรับกลุมเด็กเรียนท่ีบาน  (Homeschool) (X1=2.34,   X2 = 2.21)
อีกสวนหนึง่เปนกิจกรรมท่ีกลุมครูผูสอนฯ  เห็นวาควรมีการจัดในระดับมาก  แตกลุมผู

เช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรจัดในระดับปานกลาง  มี  4  กิจกรรม  คือ
1. การถาม – ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (X1=2.53,  X2 = 2.43)
2. การจดัรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน (X1=2.56,X2 = 2.25)
3. การมอบรางวัลแกผูมีผลงานทางวิทยาศาสตรดีเดน (X1=2.60,X2 = 2.25)
4. การมอบทุนการศึกษา(X1=2.56,   X2 = 1.89)
กิจกรรมเสริมการศึกษาอีกกิจกรรมหนึ่ง คือบริการจัดเล้ียงวันเกิดโดยใชสถานท่ีและ  

กจิกรรมในศูนยวิทยาศาสตรท่ีเนนในกลุมเปาหมายเด็ก  เปนกิจกรรมท่ีกลุมครูผูสอนฯ  เห็นวา    
ควรมีในระดับปานกลาง (X1=2.16) และกลุมผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีในระดับนอย  (X2 = 1.45)

นอกเหนอืจากนี้  มีผูเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมในกลุมผูเช่ียวชาญฯ  เรื่องของลักษณะ
การจัดกิจกรรมวาควรมีการออกบริการนอกสถานท่ีโดยเก็บเงินคาบริการ  มีบริการใหยืม             
ชุดนิทรรศการ (Kits) จดัโปรแกรมเฉพาะสํ าหรับครอบครัวใหพอแมสอนบุตรหลานโดยจัดเตรียม
อุปกรณให  และการจดันิทรรศการวิทยาศาสตรเพ่ือการอาชีพ  อยางละ 1  คน
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ความคดิเหน็ในดานบทบาทและภารกิจของศูนยวิทยาศาสตร
ในดานบทบาทและภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  ท้ังกลุมครูผูสอน  

วิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร  ตางก็มีความคิดเห็นสอดคลองกัน  โดยเห็นวา      
ศูนยวทิยาศาสตรควรมีบทบาทภารกิจทุกดานในระดับมาก ( ดูรายละเอียดในตารางท่ี 41 และตาราง
ท่ี 42 ) และเม่ือแยกพิจารณาความคิดเห็นของแตละกลุม  จะเห็นวาผูเช่ียวชาญฯ ทุกคนเห็นวา     
ศูนยวิทยาศาสตรควรมีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในรูปแบบของกิจกรรม    
การเรียนรูท่ีสนุกสนาน (Edutainment) และมีปฏิสัมพันธ (interactive) ในระดับมาก (X =  3.00,     
SD =  0.00)  นอกจากนีบ้ทบาทภารกิจท่ีกลุมผูเช่ียวชาญฯ  เห็นดวยในระดับมากอันดับรองลงมา  
คอื  บทบาทในการสงเสริมใหบุคคลมีพ้ืนฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science  Literacy) และเขา
ใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Concept)  และบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู       
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีผานส่ือนิทรรศการ  (คาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็น  2.95  และ  2.93  
ตามลํ าดบั)  สวนบทบาทภารกิจท่ีมีคาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นนอยกวาขออ่ืน ๆ คือ  บทบาทใน
การเปนแหลงคนควาวิจัย  พัฒนาส่ือนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษาตาง ๆ และบทบาทใน
การเปนแหลงทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 2.57 และ 2.52 ตามลํ าดับ)

ในสวนของกลุมครูผูสอนฯ นั้น  คาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นจะใกลเคียงกันมากในทุก
ขอ ยกเวนดานบทบาทภารกิจในการเปนแหลงทองเท่ียว ท่ีมีคาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นนอยกวา        
บทบาทภารกิจดานอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 2.57)

สวนขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  มีกลุมครูผูสอนฯ  จํ านวน  3  คน  เสนอวาศูนยวิทยาศาสตรควร
มีบทบาทในการปลูกฝงแนวคิดและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรตั้งแตเยาววัย  ควรผสมผสาน
วทิยาศาสตรและสวนสนุกเขาดวยกัน  และควรมีบทบาทในการฝกอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตรแนว
ปฏิรูปการเรียนรู
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ความคิดเห็นตอวิธีการจัดหานิทรรศการ

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดหานิทรรศการของศูนยวิทยาศาสตร
ในประเทศไทย (ดูตารางท่ี 43 และตารางท่ี 44) กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตรเห็นวาศูนยวิทยาศาสตร
ควรใชวิธีจัดทํ าหรือสรางนิทรรศการเองในระดับมาก  สวนวิธีอ่ืน ๆ อีก 3 วิธี คือ  การซ้ือ
นทิรรศการสํ าเร็จรูปจากหนวยงานอ่ืน  การยืมหรือเชานิทรรศการจากศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน  และการ
รบับรจิาคนทิรรศการหรือส่ิงแสดง  เชน  ใหบริษัท เอกชนผูมีความประสงคบริจาคออกคาใชจายให
แลวตดิปายประชาสัมพันธ  ท้ัง 3 วิธีควรมีในระดับปานกลาง  และในกลุมนี้มีผูเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเตมิ 2 คน  คือ  ใชวิธีการแลกเปล่ียนกับศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน  และใชวิธีสงเสริมการประกวด
ผลิตภัณฑวิทยาศาสตร  เพ่ือน ําผลงานมาจัดแสดง

สวนในกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร  มีความคิดเห็นวาท้ัง 4 วิธีท่ีกลาวขางตนควร
มีในระดับปานกลางท้ังหมด และมีผูเสนอแนะเพ่ิมเติมจํ านวน 6 คน จํ าแนกไดอีกหลายวิธี  เชน ให
จัดทํ าเครือขายการผลิตท่ีชัดเจน  ใชระบบจางทํ านิทรรศการท้ังหมด  อาจโดยวิธีการให              
ศูนยวิทยาศาสตรกํ าหนดเนื้อหาสาระ แลวใหบริษัทเอกชนท่ีมีฝมือออกแบบและรับจางทํ า หรือ 
ศูนยวิทยาศาสตรออกแบบเองแลวจางทํ า หรือประสานกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เปนช้ินงานไป  
นอกจากนี้คือการซ้ือนิทรรศการจากตางประเทศซ่ึงมีราคาแพงมาก
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ความคดิเหน็ดานบุคลากรผูปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร

จากการสอบถามความคิดเห็นดานบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตรวาควรใชบุคลากร
ประเภทใดปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร  ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา  แบบไมเต็ม
เวลา และอาสาสมัคร  กลุมผูตอบแบบสอบถามท้ัง  2  กลุม เห็นวาควรมีบุคลากรทํ างานเต็มเวลา 
และอาสาสมัครในระดับมาก  สวนบุคลากรประเภททํ างานไมเต็มเวลานั้น  กลุมครูผูสอน         
วทิยาศาสตรเห็นวาควรมีในระดับนอย  แตกลุมผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรเห็นวาควรมีในระดับ
ปานกลาง ( ดูตารางท่ี 45  และตารางท่ี 46 )

เม่ือสอบถามถึงลักษณะงานท่ีควรใชอาสาสมัครเปนผูปฏิบัตินั้น  ท้ังสองกลุมมี      
ความเห็นเหมือนกันวา  ควรใชอาสาสมัครปฏิบัติงานเปนวิทยากรน ําชมนิทรรศการ  เปนผูดูแล
รกัษานทิรรศการใหพรอมบริการอยูเสมอ  และเปนผูชวยดูแลในแตละโปรแกรมการศึกษา  ท้ัง  3  
งานท่ีกลาวมานี้กลุมผูตอบแบบสอบถาม  เห็นวาควรมีในระดับมาก  สวนในการใชอาสาสมัครชวย
งานสํ านักงานนั้น  ผูตอบแบบสอบถามท้ัง  2  กลุม  เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง

นอกจากนี้มีผูเสนอแนะจากกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ จํ านวน 2  คน  เห็นวาควรมีอาสาสมัคร
ปฏิบัตงิานดานการผลิตนิทรรศการ  และในการดูแลคนพิการ

และเม่ือสอบถามความคิดเห็นจากกลุมผูตอบแบบสอบถามวาควรใชบุคคลประเภทใด 
เปนผูปฏิบัติงานอาสาสมัคร  ท้ัง  2  กลุมแสดงความคิดเห็นวาควรใชนักเรียน  นักศึกษาในระดับ
มาก  สวนอาสาสมัครท่ีเปนครูวิทยาศาสตรนั้น  กลุมผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีในระดับมาก  แต
กลุมครผููสอนฯ เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง  อยางไรก็ตามคาคะแนนความคิดเห็นแตกตางกัน
ไมมากนัก (2.68 และ 2.48) สํ าหรับการใชอาสาสมัครท่ีเปนชาวบาน  ผูสูงอายุหรือเกษียณอายุแลว  
และองคกรเอกชนนั้น  ท้ังกลุมครูผูสอนฯ และผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง  แตคา
คะแนนความคิดเห็นของครูผูสอนฯ  ตอการใชอาสาสมัครท่ีเปนชาวบานและผูสูงอายุนั้นคอนขาง
ตํ่ า (1.54 และ 1.59)

สํ าหรบัความคิดเห็นเพ่ิมเติม  มีผูเสนอความคิดเห็นจ ํานวน  4  คน  สรุปไดวาควรใชบุคคล
ประเภทใดก็ไดท่ีพรอมจะเปนอาสาสมัคร  และควรจัดใหเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติและอีกงานหนึ่ง
ท่ีควรใชอาสาสมัครชวยได  คือ  การจัดนิทรรศการช่ัวคราว
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ความคดิเห็นดานวิธีการประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตร

กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตรและกลุมผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร   มีความคิดเห็นตอ
วธีิการประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตรเหมือนกันใน  4  เรื่อง ( ดูตารางท่ี 47 และตารางท่ี 48 )  
เรื่องแรกเห็นวาควรมีการเผยแพรขอมูลรายละเอียดของศูนยวิทยาศาสตรลงในอินเตอรเน็ตในระดับ
มาก (X1=2.58, X2=2.70) และเรือ่งท่ีสองเห็นวาควรมีการทํ าจดหมายขาวของศูนยวิทยาศาสตรใน
ระดับมากเชนกัน(X1=2.56, X2=2.56)  เรือ่งท่ีสามคือ การจัดทํ าวารสาร ท้ังสองกลุมเห็นวาควรมีการ
จดัทํ าวารสารทุกประเภทในระดับปานกลางคือ ราย 3  เดือน  รายเดือน   และรายปกษ    โดยคา
คะแนนความคิดเห็นของการจัดทํ าวารสารรายเดือนมีคามากท่ีสุด(X1=2.36, X2=2.20) และรายปกษ
มีคานอยท่ีสุด (X1=1.99,X2=1.50) สวนเรื่องสุดทาย คือการจัดรายการวิทยุของศูนยวิทยาศาสตร  ซ่ึง
ท้ังสองกลุมเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลาง (X1=2.21, X2=2.40)

สวนความคิดเห็นท่ีตางกันมี 2 เรื่อง  เรื่องแรกคือการจัดทํ าแผนพับ  ท้ังสองกลุมเห็นตาง
กนั  โดยกลุมครูผูสอนฯ เห็นวาควรจัดทํ าในระดับปานกลาง (X1=2.41) แตกลุมผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวา
ควรจดัทํ าในระดับมาก (X2=2.67) และการจัดรายการโทรทัศนของศูนยวิทยาศาสตรกลุมครูผูสอนฯ  
เห็นวาควรมีการจัดในระดับมาก(X1=2.40)  แตกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ   เห็นวาควรจัดในระดับปานกลาง
( X2=2.40 )

สํ าหรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  มีครูผูสอนวิทยาศาสตรจํ านวน 4  คน  และผูเช่ียวชาญ ฯ 
จ ํานวน  11  คน เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม  สรุปไดวา ดานเอกสารส่ิงพิมพควรมีการประชาสัมพันธ
ในส่ือหนังสือพิมพและนิตยสารท่ัวไปดวย  การจัดทํ าวารสารมีผูเสนอใหจัดทํ าเปนรายปจํ านวน 1 
คน  นอกจากนี้ควรมีการพิมพแผนปลิวแจกตามศูนยการคา  ทํ าโปสเตอรท่ีมีเนื้อหาวิชาการเฉพาะ
เรือ่ง   เอกสารเฉพาะกิจหรือส่ือเผยแพรท่ีเปนกิจกรรมยอย ๆ เชน  กังหันลมเล็ก ๆ ท่ีพับเองจาก 
แผนโฆษณา

นอกเหนือจากประเภทเอกสารส่ิงพิมพท่ีกลาวไปแลว  ยังมีส่ือโฆษณาประชาสัมพันธอ่ืน ๆ 
ท่ีไดรบัการเสนอความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง  เชน ส่ือวีดีทัศน ซีดีรอม เปนตน และมีผูเช่ียวชาญ ฯ  
1 คนเสนอใหรับสมัครสมาชิกสรางเครือขายประชาสัมพันธ
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ความคดิเหน็ดานวิธีการหาเงินทุนของศูนยวิทยาศาสตร

ในดานวิธีการหาเงินทุนของศูนยวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมแสดงความคิดเห็น
เหมือนกันเกือบทุกเรื่อง (ตารางท่ี 49 และตารางท่ี 50) โดยเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรควรไดรับเงิน
อุดหนนุจากรฐับาลในระดับมาก  สวนในดานอ่ืน ๆ ตอไปนี ้ท้ัง 2 กลุม  เห็นดวยในระดับปานกลาง  
คือ

จากการเก็บคาเขาชม
จากการเกบ็คาธรรมเนียมในการรับบริการกิจกรรมเสริมการศึกษาตาง ๆ
จากการสมัครเขาเปนสมาชิก
จากการใหเชาทํ ารานคาหรือศูนยฯ ดํ าเนินการเอง
จากการใหเชาทํ ารานอาหาร หรือศูนยฯ ดํ าเนินการเอง
จากการใหเชาพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ
จากการผลิตนิทรรศการขาย

และจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บคาจอดรถ  ท้ัง 2 กลุมตางแสดงความคิดเห็นวา
ควรมีการเก็บคาจอดรถในระดับนอย

มีเพียงเรื่องเดียวท่ีกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม  มีความเห็นแตกตางกัน คือ เรื่องการรับบริจาค 
ไมวาจะเปนการบริจาคเงิน  บริจาควัสดุอุปกรณในการด ําเนินการ  หรือการรับอาสาสมัคร  ซ่ึงกลุม
ครผููสอนฯ แสดงความคิดเห็นวาควรมีในระดับปานกลาง (X1=2.41, 2.37 และ 2.36) แตกลุม           
ผูเช่ียวชาญฯ  เห็นวาควรมีในระดับมาก (X2=2.57, 2.56 และ 2.61) อยางไรก็ตามคาคะแนนความคิด
เห็นของท้ัง 2 กลุมก็มิไดแตกตางกันมากนัก

ในดานขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  มีผูเสนอใหจัดตั้งกองทุนศูนยวิทยาศาสตร จํ านวน  3  คน  
และเสนอใหจัดกิจกรรมรวมกับภาคเอกชน  เชน งานแสดงสินคาและแบงรายไดกัน
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ความคดิเหน็ดานบริการและส่ิงอ ํานวยความสะดวกตาง ๆ ในศูนยวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นดานบริการและส่ิงอํ านวยความสะดวกของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศ

ไทย  ผูตอบแบบสอบถามท้ัง  2  กลุม  มีความคิดเห็นตรงกัน  11  ดาน  ดังตารางท่ี 51
ตารางท่ี 51  แสดงรายการส่ิงอํ านวยความสะดวกท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นตรงกัน

ส่ิงอํ านวยความสะดวก
 X1

คาเฉลี่ยคะแนน
กลุมครูผูสอน

     X2
คาเฉลี่ยคะแนน
กลุมผูเช่ียวชาญ

ระดับ
ความคิดเห็น

แหลงขอมูล/ศูนยการเรียนรู
               หองสมุด
               บริการมุมอินเตอรเน็ต
               การจัดทํ าเครือขายเวบไซต
หองพยาบาล
ท่ีจอดรถ
พ้ืนท่ีสํ าหรับเชาจัดงาน/หองประชุมใหเชา
ส่ิงอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการ
               หองนํ้ าคนพิการ
               รถเข็น
               ทางลาด
ตูแลกเงิน/ตูบริการเงินดวน
โทรศัพทสาธารณะ

2.65
2.54
2.52
2.36
2.67
2.06

2.59
2.39
2.42
2.21
2.56

2.81
2.53
2.67
2.33
2.81
2.24

2.56
2.23
2.47
1.77
2.58

มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก

และมีความคิดเห็นแตกตางกัน  5  ดาน  ดังตารางท่ี 52
ตารางท่ี 52  แสดงรายการส่ิงอํ านวยความสะดวกท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นไมตรงกัน

ระดับความคิดเห็นส่ิงอํ านวยความสะดวก
กลุมครูผูสอนฯ (คาเฉลี่ย) กลุมผูเช่ียวชาญฯ (คาเฉลี่ย)

รานอาหาร
รานคาของศูนยวิทยาศาสตร
การเปนศูนยรวมงานวิจัย
บริเวณสํ าหรับทานอาหารท่ีนํ ามาเอง
เทปเสียงสํ าหรับคนพิการ

ปานกลาง  (2.49)
ปานกลาง  (2.49)
มาก           (2.62)
ปานกลาง  (2.38)
มาก           (2.50)

มาก           (2.72)
มาก           (2.65)
ปานกลาง  (2.19)
มาก           (2.56)
ปานกลาง  (2.40)
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กลุมผูเช่ียวชาญ ฯ ไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจํ านวน 9 คน โดยเห็นวา                  
ศูนยวทิยาศาสตรควรมีบริการถายเอกสาร  มีตูอัตโนมัติขายนํ้ าดื่ม  มีปายบอกทิศทางท่ีชัดเจน  มี
ระบบการรับจองการเขาชมท่ีทันสมัย โดยรับจองทางอินเตอรเน็ต  มีวิทยากรนํ าชมท่ีใชภาษามือได  
และควรมีขอมูลดานโครงงานวิทยาศาสตรท้ังหมดหรือเปนศูนยรวมโครงงานวิทยาศาสตร

สวนในกลุมครูผูสอนฯ  มีผูใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจ ํานวน  12  คน  สรุปไดดังนี ้คือ ใหมี
หองนํ ้าหลาย ๆ จุด  และจํ านวนมากพอสมควร  มีรถประจํ าทางเขาออกสะดวก  มีรานขายของใช
ขนาดเล็ก  มีโทรศัพทสาธารณะบริการหลาย ๆ จุด  มีส่ิงอํ านวยความสะดวกผูสูงอายุ  เชน ทางเดิน
ระหวางอาคารท่ีมีรมเงา  ทางเล่ือน  ลิฟต  มีจุดบริการประชาสัมพันธ  เชน  การนัดพบ

สรุปรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตรตอรูปแบบของ

ศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  โดยอาศัยแนวทางจากรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ  นํ ามาสรุปเปนรูปแบบไดดังนี้

1.  ลักษณะการจดันิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทย

1.1 ดานเนือ้หา  นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาท่ีจัดในศูนยวิทยาศาสตรควรมี
เนือ้หาดานวิทยาศาสตรในทุก ๆ สาขาวิชา  โดยเม่ือนํ าหัวขอเรื่องในสาขาตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษา
ศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศจากอินเตอรเน็ต  มากํ าหนดในแบบสอบถามความคิดเห็นวาควรมี
การจดัมากนอยเพียงใด  ขอมูลท่ีสรุปไดจากการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเห็นวาควรจัด
ทุกเรื่องในระดับมาก  ดังแสดงในตารางท่ี 53
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ตารางท่ี 53 แสดงหัวขอเรื่องตาง ๆ ท่ีควรจัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย (เรียงลํ าดับจาก
มากไปหานอย)

สาขาวิชาท่ีควรจัดมากท่ีสุด หัวขอท่ีควรจัดมากท่ีสุด หมายเหตุ

1. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

2.  ดาราศาสตรและอวกาศ

3.  สุขภาพอนามัยและ
การแพทย

4.  คณิตศาสตร
5.  วทิยาศาสตรประยุกตและ

เทคโนโลยี
6.  ธรรมชาติวิทยา

7.  ชาติพันธุวิทยา

-  พลังงาน  ไฟฟาและแมเหล็ก
แสง   เสียง    ประสาทสัมผัส
และการรับรู  กลศาสตร  นํ้ า
สสาร

-  ปรากฏการณบนทองฟา
ระบบสุริยะ  จักรวาลและ
อวกาศ

-  รางกายของเรา  ชีวิต

-   เกมคณิตศาสตร
- ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอร  การส่ือสาร
- นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม  

ชีววิทยา (พืช/สัตว)
-  ววิฒันาการของมนุษย

- หัวขอเรื่องท่ีกลุมตัวอยาง
เห็นดวยในระดับปานกลาง
และท่ีมีผูเสนอแนะเพ่ิมเติม
ไมไดน ํามาแสดงไว

1.2 การจดันิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
1.2.1   รปูแบบของนิทรรศการ  ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  ควรมีลักษณะ

การจดันทิรรศการ  จํ าแนกตามโครงสรางใหญ ๆ ไดดังนี ้( ดูตารางท่ี 54 )
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ตารางท่ี  54  แสดงลักษณะการจัดนิทรรศการท่ีควรมีในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย

รปูแบบของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
ท่ีควรจัด (เรียงตามลํ าดับ)

ลักษณะการจัด

1. ทองฟาจ ําลอง (Planetarium)

2. หองแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall)

3. หองสํ าหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา

4. นทิรรศการกลางแจง(Outdoor Exhibition)

5. หองพัฒนาทักษะทางการคิด

6. โรงภาพยนตร / โรงละคร / หองแสดง

7. สถานการณจํ าลอง / นิทรรศการทาง
อินเตอรเน็ต

8. สถานเพาะเล้ียงและจัดแสดงสัตวนํ้ า

-  จดัฉายดาวในโดมหรือหองฉายดาว
-  จดัเปนนิทรรศการถาวรดานดาราศาสตรและ

อวกาศในบริเวณรอบ ๆ โดมฉายดาว
-  มีหอดูดาวติดตั้งกลองโทรทรรศน  เพ่ือดูดาว
ในทองฟาจริง

-  จดันทิรรศการถาวรท่ีมีโครงสรางใหญโต
และใชวัสดุท่ีคงทนถาวร

-  จดันทิรรศการช่ัวคราวโดยหมุนเวียนเนื้อหา
-  บรเิวณสํ าหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
ประเภทตาง ๆ ซ่ึงควรมีจ ํานวนหองมากพอ
สมควร  เพ่ือใหเพียงพอตอการจัด โดยจํ าแนก
เนื้อหาและระดับความรู

- เชน สวนวิทยาศาสตร (Science Playground)
สวนพฤกษศาสตร  สวนหิน

-  กจิกรรมคิดคนตาง ๆ (Discovery Room)

-  หองแสดงสาธิตวิทยาศาสตร / หองฉายระบบ
มัลติมีเดีย / โรงภาพยนตร 3 มิติ

- ตวัอยางการจัด เชน หองฝกบิน  ยานอวกาศ
จํ าลอง

-  ตูปลารวมขนาดใหญ / ตูปลาขนาดเล็ก
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1.2.2 ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา

หลากหลายรูปแบบ  เรียงตามลํ าดับดังตอไปนี้
1. การจดักิจกรรมพิเศษในวันสํ าคัญตาง ๆ
2. การฝกปฏิบัติการ / การทดลอง
3. การจัดคายวิทยาศาสตร
4. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
5. โครงการ/กิจกรรมวิทยาศาสตรสํ าหรับนักเรียน
6. หนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ี
7. โปรแกรมนํ าชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชผูน ําชม
8. การจดัประกวด – แขงขันทางวิทยาศาสตร
9. โครงการ/กิจกรรมวิทยาศาสตรสํ าหรับครู
10. กจิกรรมชมรม
11. การถาม – ตอบ ปญหาวิทยาศาสตร
12. การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร
13. การมอบรางวัลแดผูมีผลงานดีเดน
14. การจดัรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน
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2. รปูแบบการดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย
ศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและ

ครผููสอนวิทยาศาสตร  ควรมีลักษณะการด ําเนินงานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

การดํ าเนินงานดานตาง ๆ รายละเอียดท่ีควรด ําเนินการ
บทบาทและภารกิจ

บุคลากร

วิธีการประชาสัมพันธ

วธีิการจัดหานิทรรศการ

วิธีการหาเงินทุนในการ
ดํ าเนินงาน

1. สงเสริมการเรียนรู วิทยาศาสตรในรูปแบบท่ีสนุกสนานและมี    
ปฏิสัมพันธ  ผานส่ือนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา

2. สงเสริมใหบุคคลมีพ้ืนฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science 
Literacy) และเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science 
Concept) รวมถึงตระหนักในความสํ าคัญของวิทยาศาสตรในชีวิต
ประจํ าวัน

3. เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ควรใชบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตรเองปฏิบัติงานเต็มเวลา
2. ใชอาสาสมัครชวยในหนาท่ีท่ีตองใชคนจํ านวนมาก คือ นํ าชม

นทิรรศการ  ดูแลนิทรรศการ  และดูแลแตละโปรแกรมการศึกษา
3. กลุมบุคคลท่ีควรใชเปนอาสาสมัคร  คือ  ครูวิทยาศาสตรและ    

นกัเรียนนักศึกษา
1. ควรเผยแพรขอมูลการดํ าเนินงานและตารางการใหบริการทาง

อินเตอรเน็ต
2. ควรจัดทํ าจดหมายขาว  แผนพับ  โปสเตอร และวารสารรายเดือน
3. ควรมีการประชาสัมพันธทางโทรทัศน  และวิทยุ
1. ผลิตนิทรรศการเอง    โดยฝายออกแบบและฝายเทคนิคของ

ศูนยวิทยาศาสตร
2. รบับริจาคเปนนิทรรศการสํ าเร็จรูป
3. จดัซ้ือนิทรรศการจากหนวยงานอ่ืน
1. ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2. รบับริจาคเงิน  วัสดุอุปกรณ  และอาสาสมัครปฏิบัติงาน
3. รายไดจากรานอาหารและรานขายของท่ีระลึก
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การดํ าเนินงานดานตาง ๆ รายละเอียดท่ีควรด ําเนินการ
บริการและส่ิงอํ  านวย
ความสะดวกท่ีควรมี

1. ท่ีจอดรถ
2. รานอาหาร
3. รานคา
4. ศูนยเรียนรู / แหลงขอมูล  ไดแก  หองสมุด  มุมอินเตอรเน็ต

ศูนยรวมงานวิจัย  เวบลิงค (Web Link)
5. ส่ิงอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการ  ไดแก  เทปเสียง /

อักษรเบรลล  หองนํ้ า  รถเข็น  ทางลาด / ทางเขาเฉพาะ
6. บริเวณสํ าหรับทานอาหารท่ีนํ ามาเอง
7. ตูโทรศัพทสาธารณะ
8. หองพยาบาล 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  6

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ดํ าเนินการศึกษาเปน
สองสวน  คือ  ศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการวิเคราะหเอกสาร  และนํ า
รปูแบบมาศึกษาเพ่ือหารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  โดยการสํ ารวจ
ความคิดเห็น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารรูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
2. น ําเสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

วิธดีํ าเนินการวิจัย

ประชากรที่ศึกษา  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศ  ไดแกศูนยวิทยาศาสตรท่ัวโลกท่ีเปนสมาชิกของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Association of Science Technology Centre : ASTC) ท่ีมีการจัดนิทรรศการและ
กจิกรรมดานวิทยาศาสตรหลากหลายสาขา  ไดประชากรศูนยวิทยาศาสตร  จํ านวน  92  แหง โดย
ศึกษาขอมูลจากศูนยวิทยาศาสตรท้ังหมด  92  แหง

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศ
ไทยไดแกครูวิทยาศาสตรจากท่ัวประเทศ ท่ีเขาอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาศาสตรนอก
หองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จํ านวนท้ังส้ิน  960  คน  และผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร
จํ านวน  44  คน

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบบันทึกขอมูลการจัดศูนยวิทยาศาสตร
จ ํานวน 1 ชุด  และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอน
วทิยาศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยจ ํานวน 1  ชุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของแบบบันทึกขอมูลใชวิธีศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศจากอินเตอรเน็ตเปนหลัก   รวมถึงการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  แลวบันทึกลงใน
แบบบันทึกขอมูล  ไดขอมูลจ ํานวน  92  ชุด

ในสวนของแบบสอบถามกลุมครูผูสอนฯ  ผูวิจัยเขารวมอบรมและเก็บขอมูลดวยตนเอง
ทุกรุน  และในกลุมผูเช่ียวชาญ ฯ บางสวนใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  และเก็บขอมูลดวย
ตนเอง   ไดแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางครูผูสอนฯ  จํ านวน  282  ชุด  และจากผูเช่ียวชาญฯ
จํ านวน  44  ชุด

การวิเคราะหขอมูล     ใชวิธีวิเคราะหเอกสาร  การใชคาสถิติรอยละ  คาเฉล่ีย     และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ัวโลกจ ํานวน  92  แหง  ผูวิจัยมี

ความเห็นวาลักษณะการจัดนิทรรศการ  การจัดกิจกรรมการศึกษา และการดํ าเนินงานของศูนย
วทิยาศาสตรแตละแหงมีแนวคิดท่ีคลายคลึงกันมากในหลายขอ  กลาวโดยละเอียดไดดังนี้

1. แนวคดิในการจัดใหมีความหลากหลาย  ศูนยวิทยาศาสตรท่ีทํ าการศึกษาตางมีการจัด
นทิรรศการและกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท้ังในดานเนื้อหาและรูปแบบ  โดยในดานเนื้อหาพบ
วาศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรในทุก
สาขาวิชา  เชน  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ธรรมชาติวิทยา  ดาราศาสตรและอวกาศ  วิทยาศาสตร
ประยกุตและเทคโนโลยี  เปนตน  สวนในดานรูปแบบการจัดนิทรรศการ  พบวาศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงมีการจัดนิทรรศการในหลายรูปแบบ เชน  จัดเปนหองแสดงนิทรรศการ  ทองฟาจํ าลอง
นทิรรศการกลางแจง  สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า  โรงภาพยนตร  โรงละคร  สถานการณจํ าลอง รวมถึง
ใชสภาพแวดลอมจริงจัดเปนนิทรรศการ   เปนตน ในดานรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาก็
เชนเดยีวกัน  ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีแนวคิดในการจัดใหมีความหลากหลาย  เชน  มีการฝก
ปฏิบัตกิาร  ชมการแสดงสาธิต  การเขาคาย  การฝกอบรม  การประกวดแขงขัน  เปนตน  ซ่ึงการจัด
ใหมีความหลากหลายเชนนี ้  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาไดทุกระดับช้ัน

2.  แนวคดิในการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง      และมีสวนรวม (Participation) ใน
กจิกรรมการเรยีนรู กลาวคือในการออกแบบนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษานั้นศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงมีแนวคิดในการใหผูเรียนหรือผูชมไดมีการสัมผัสทดลอง  และโตตอบกับตัวนิทรรศการ
ดวยตนเอง  ไดคนควาหาค ําตอบจากกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
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3. แนวคดิในการใชทรัพยากรทองถ่ิน สถานท่ีหรือสภาพแวดลอมของศูนยวิทยา
ศาสตรมาเปนจุดเนนในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษา  เชน  ศูนยวิทยาศาสตรท่ีมีพ้ืนท่ี
ตดิทะเล  เนนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศชายฝง  เปนตน

4. แนวคดิในการใหชุมชนมีสวนรวมในการดํ าเนินงาน   ศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศสวนใหญมีคณะกรรมการก ําหนดนโยบาย  ท่ีมาจากตัวแทนกลุมบุคคลตาง ๆ ในชุมชน  มี
การใชอาสาสมัครจากกลุมบุคคลในชุมชน  และมีนโยบายในการดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
ดานอ่ืน ๆ อีก  เชน  การรับบริจาคเงินและอุปกรณตาง ๆ   การจัดบริการใหเขาถึงชุมชน  เชน  จัด
กจิกรรมรวมในงานเทศกาลตาง ๆ   การเปดใหชุมชนเขามาใชบริการเชาพ้ืนท่ีจัดงาน  เปนตน

   ในทํ านองเดียวกัน  เม่ือน ําขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมาเปนแนวทางใน
การศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร เพ่ือหารูปแบบของศูนย
วทิยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  พบวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมเห็นวา  ศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทยเองก็ควรมีแนวคิดเชนเดียวกับของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในประเด็นตาง ๆ
ขางตน จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร  เม่ือจ ําแนกเปนดาน
ตาง ๆ สรุปไดดังตอไปนี้

1. ดานเนือ้หาของนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการศึกษา
 นทิรรศการและกิจกรรมการศึกษาท่ีจัดในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย  ควรมี

เนือ้หาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุก ๆ สาขาวิชาเชนเดียวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
โดยเนือ้หาอันดับแรกท่ีศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทยควรมี   คือสาขาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  อันดับ
ตอมาคือสาขาดาราศาสตรและอวกาศ  สาขาสุขภาพอนามัยและการแพทย  สาขาคณิตศาสตร  สาขา
วทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี สาขาธรรมชาติวิทยา  และชาติพันธุวิทยา  ตามลํ าดับ

2. รูปแบบของการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
ศูนยวทิยาศาสตรในเมืองไทย  ควรมีรูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริม

การศึกษาหลากหลายประเภท  เชนเดียวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ  โดยกลุมตัวอยาง
เห็นวาควรมีการจัดในลักษณะดังตอไปนี้

2.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการ รปูแบบของนิทรรศการท่ีควรจัดในศูนยวิทยาศาสตร
ของเมืองไทย  ตามความเห็นของกลุมตัวอยางเรียงตามลํ าดับความคิดเห็นวาควรจัดมากท่ีสุด  มีดังนี้

1. ทองฟาจ ําลอง (Planetarium)
2. หองแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall)
3. หองสํ าหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา (Activities Room)
4. นทิรรศการกลางแจง (Outdoor  Exhibition)
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5. หองพัฒนาทักษะทางการคิด (Discovery Room)
6. โรงภาพยนตร / โรงละคร / หองแสดง (Theater)
7. สถานการณจํ าลอง / นิทรรศการทางอินเตอรเน็ต (Simulator/Virtual

Exhibition)
8. สถานเพาะเล้ียงและจัดแสดงสัตวนํ้ า

2.2   รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา กจิกรรมเสริมการศึกษาท่ีควรจัดในศูนย
วทิยาศาสตรของเมืองไทย        ตามความเห็นของกลุมตัวอยางเรียงตามลํ าดับความคิดเห็นวาควรจัด
ในระดับมาก  เรียงตามลํ าดับดังนี้

1. โปรแกรมพิเศษเนื่องในวันสํ าคัญตาง ๆ
2. การฝกปฏิบัติการ / การทดลอง
3. การจัดคายวิทยาศาสตร
4. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
5. โปรแกรมสํ าหรับนักเรียน
6. หนวยรถวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ี
7. การจดัประกวด / แขงขันทางวิทยาศาสตร
8. โปรแกรมนํ าชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชผูน ําชม
9. โปรแกรมสํ าหรับครู
10. กจิกรรมชมรมตาง ๆ 

3. ลกัษณะการด ําเนินงาน
ในสวนของการดํ าเนินงานและการบริหารองคกร   กลุมตัวอยางมีความเห็นสรุปได

วาศูนยวทิยาศาสตรในประเทศไทย  ควรมีลักษณะการด ําเนินงานบางดานคลายคลึงกับของตาง
ประเทศ  และในบางดานแตกตางกัน  ดังนี้

3.1  ดานบทบาทภารกิจ  บทบาทภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรโดยท่ัวไป  ไมวาจะ
เปนของประเทศไทยหรือตางประเทศจะคลายกัน  คือ  เปนบทบาทภารกิจในการสงเสริมการเรียนรู
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีผานส่ือนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา  ใหบุคคลมีพ้ืนฐานความรู
ความเขาใจวิทยาศาสตร (Science Literacy)  และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตร
 3.2  ดานบุคลากร  ศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย  ควรใชบุคลากรท่ีเปนเจาหนาท่ี
ของศูนย ฯ เองในการปฏิบัติงาน  โดยเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา (Fulltime) เปนสวนใหญ
อีกสวนหนึ่งควรใชอาสาสมัคร  ซ่ึงแตกตางกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศบางเล็กนอย โดยท่ี
ศูนยวทิยาศาสตรในตางประเทศใชบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาเปนบางสวน  บางสวนเปนผูท่ี
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ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา (Parttime)  และใชอาสาสมัครจากบุคคลหลายประเภทเปนจํ านวนมาก  แต
สํ าหรบัศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย  กลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนอาสาสมัครท่ีมาจากกลุมครู
วทิยาศาสตรหรือนักเรียนนักศึกษา

3.3  ดานวิธีการจัดหานิทรรศการ   ศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย  ควรจัดทํ าหรือ
สรางนทิรรศการไดเอง  ในกรณีท่ีไมมีความพรอมดานบุคลากรควรใชวิธีการจางทํ าโดยศูนย
วิทยาศาสตรเปนผูก ําหนดเนื้อหาสาระหรืออาจรวมถึงการออกแบบนิทรรศการแลวใหบริษัทเอกชน
หรอืหนวยงานอ่ืนท่ีมีฝมือเปนผูผลิต  ซ่ึงคลายคลึงกับวิธีการจัดหานิทรรศการของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ

3.4  ดานการประชาสัมพันธ  วธีิการประชาสัมพันธท่ีศูนยวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทยควรใชมากท่ีสุดในความเห็นของกลุมตัวอยาง  คือการจัดทํ าเวบไซตเผยแพรขอมูลดานตาง ๆ
ในระบบอินเตอรเน็ต  และการทํ าจดหมายขาวเผยแพรไปยังส่ือตาง ๆ รวมถึงสมาชิกของศูนย ฯ  ซ่ึง
วธีิการเหลานี้  ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศก็ทํ าเชนเดียวกัน

3.5   ดานงบประมาณ  งบประมาณในการด ําเนินงานสวนใหญของศูนยวิทยาศาสตร
ในประเทศไทยควรมาจากรัฐบาล  นอกเหนือจากนั้นควรหารายไดเพ่ิมเติมจากการบริจาค  และจาก
รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก  ซ่ึงในขอนี้คอนขางแตกตางจากศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศ  โดยศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมักมีรายไดสวนใหญจากคาธรรมเนียมในการเขาชม
นทิรรศการ  คาธรรมเนียมในการเขารวมโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ  และคาสมาชิก

3.6  ดานบริการและส่ิงอ ํานวยความสะดวกตาง ๆ   ส่ิงท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาศูนย
วทิยาศาสตรในเมืองไทยควรมีเปนอันดับแรก  คือ  ท่ีจอดรถ  รองลงมาคือ  รานคา  รานอาหาร
หองสมุด  เวบไซตประชาสัมพันธงานของศูนยวิทยาศาสตร  หองนํ้ าสํ าหรับคนพิการ  โทรศัพท
สาธารณะ  และบริการอินเตอรเน็ต  ซ่ึงในศูนยวิทยาศาสตรของตางประเทศจะมีส่ิงอํ านวยความ
สะดวกเหลานี้เชนเดียวกัน  แตจะมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ และบริการหลากหลายประเภท
มากกวา

อภปิรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ จํ านวน 92 แหง ทาง

อินเตอรเน็ตพบวาศูนยวิทยาศาสตรเกือบท้ังหมดมีแนวคิดในการจัดท่ีคลายคลึงกัน และเม่ือนํ า
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีศึกษาไดมาเปนแนวทางในการศึกษาความคิดเห็น
ของคนไทย  พบวากลุมตัวอยางท่ีทํ าการศึกษามีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยควรมี
แนวคดิในการจัดท่ีไมแตกตางไปจากศูนยวิทยาศาสตรของตางประเทศ  ซ่ึงอาจเปนไปไดวาแนวคิด
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ในการจัดศูนยวิทยาศาสตรท่ีไดจากการศึกษานั้นมีความสมบูรณและมีความเปนสากลมากพอ      
สมควร  จงึไดรับการยอมรับจากศูนยวิทยาศาสตรท่ัวโลก  และไดน ําไปเปนแบบอยางในการด ําเนิน
งาน

นอกเหนอืจากนี้ หากพิจารณาดานเนื้อหาและลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร อาจกลาวไดวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของธรรมชาติและปรากฏการณ
รอบตวั  เนือ้หาของวิทยาศาสตรเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจ ําวัน อีกท้ังกระบวนการในการ
เรยีนรูวทิยาศาสตรก็จ ําเปนตองเกิดจากการสัมผัส  ทดลอง  และคนหาคํ าตอบดวยตนเอง  ดวยแนว
คดิเชนเดยีวกันนี้ ทํ าใหศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงออกแบบจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการ
ศึกษาในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน

ในดานผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยา
ศาสตร  พบวาครูจ ํานวนไมนอย (รอยละ  41.8)  ไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรใด ๆ มากอน  โดย
กลุมตัวอยางท่ีทํ าการศึกษานี้เปนครูวิทยาศาสตรท่ีมีภูมิลํ าเนาอยูท่ัวประเทศและสมัครเขาอบรมเรื่อง
การเรยีนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  ซ่ึงจัดโดยองคการพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตรแหงชาติในระหวางวันท่ี  18 – 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2544  การท่ีกลุมครูผูสอนวิทยา
ศาสตรซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตอบวาไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตร  อาจเปนเพราะสวนใหญเปนผูท่ีมี
ภมิูลํ าเนาอยูในตางจังหวัด  และไมมีศูนยวิทยาศาสตรตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง  การเดินทางไปชม
ศูนยวทิยาศาสตรในเมืองหลวงหรือในเขตพ้ืนท่ีไกล ๆ อาจเปนเรื่องไมสะดวกนัก   จึงขาดโอกาส
ในการแสวงหาความรูจากศูนยวิทยาศาสตร  และไมมีโอกาสท่ีจะใชศูนยวิทยาศาสตรเปนส่ือในการ
สอนวทิยาศาสตรแกนักเรียน  อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้  ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางเนื่อง
จากพิจารณาเห็นวาเปนกลุมท่ีไดรับการอบรมเรื่องการเรียนรู วิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวย
พิพิธภณัฑวทิยาศาสตร  ซ่ึงแมจะเปนการอบรมในระยะส้ัน แตก็นาจะมีความเขาใจในลักษณะการ
เรยีนรูและบทบาทการดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรพอสมควร

ในดานโครงสรางการจัดนิทรรศการ  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ
ซ่ึงมีประสบการณในการด ําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตรพอสมควร มีความเห็นวาการจัด
นทิรรศการบางประเภท  เชน  สถานเพาะเล้ียงและจัดแสดงสัตวนํ้ า  หอดูดาว  หรือนิทรรศการกลาง
แจงบางประเภท  เชน  สวนผีเส้ือ  ผูเช่ียวชาญใหความสํ าคัญตอการจัดกิจกรรมเหลานี้ในระดับปาน
กลางเทานั้น  ในขณะท่ีใหความสํ าคัญตอการจัดนิทรรศการประเภทอ่ืน ๆ ในระดับมาก อาจเนื่อง
จากรปูแบบของนิทรรศการแตละประเภทท่ีกลาวมาขางตน  เปนรูปแบบท่ียากตอการดูแลรักษา
ตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง  และคาใชจายในการกอสรางรวมท้ังการบํ ารุงรักษาแพง  ซ่ึงจากการ
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ศึกษารปูแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจากเอกสาร  ผูวิจัยพบวาศูนยวิทยาศาสตรของ
ตางประเทศจ ํานวนไมมากนักท่ีมีการจัดนิทรรศการเหลานี้เชนกัน

ดานการจดักิจกรรมเสริมการศึกษา  พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเห็นดวย
กบัรปูแบบการจดักิจกรรมการศึกษาประเภทตาง ๆ ในระดับมาก  ยกเวนบางประเภทท่ีกลุมตัวอยาง
เห็นดวยในระดับปานกลาง ไดแก  โปรแกรมสํ าหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  และโปรแกรมสํ าหรับ
เด็กเรียนท่ีบาน (home school) ซ่ึงอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมดังกลาวจ ําเปนตองมีบุคลากรท่ีเช่ียว
ชาญเฉพาะทางเปนผูจัดการดํ าเนินงาน  หรือตองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนพิเศษใหเหมาะกับแตละ
กลุมเปาหมาย อีกกิจกรรมหนึ่งซ่ึงกลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่ า  คือการ
มอบทุนการศึกษา  อาจเปนไปไดท่ีกิจกรรมดังกลาวจ ําเปนตองมีการประสานการจัดหาทุนเพ่ือน ํา
มาใชในการนี ้  อันเปนภารกิจท่ีศูนยวิทยาศาสตรตองดํ าเนินการเพ่ิมขึ้น  และในการศึกษาครั้งนี้พบ
วากิจกรรมบริการจัดงานเล้ียงฉลองวันเกิดโดยใชสถานท่ีภายในศูนยวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมท่ี
กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยนอยท่ีสุด  อาจเนื่องจากเห็นวามีความไมสะดวกหลายประการ  เชน  ศูนย
วทิยาศาสตรแตละแหงอยูไกล  ไมสะดวกแกการเดินทาง หากมีผูสนใจใชบริการก็คงเปนผูท่ีอาศัย
อยูในบรเิวณใกลเคียงจํ านวนไมมากนัก หรืออาจเห็นวาในประเทศไทย วัฒนธรรมท่ีผูปกครองจัด
งานเล้ียงวันเกิดใหบุตรหลานโดยเชิญเพ่ือน ๆ มารวมงาน  ไมเปนท่ีนิยมแพรหลายเหมือนในตาง
ประเทศ  ซ่ึงตรงขามกับสภาพการณในประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีมีศูนยวิทยาศาสตรจ ํานวนมากจัด
กจิกรรมนี ้  นอกจากนี้อาจเปนไปไดท่ีกิจกรรมทุกประเภทท่ีกลาวมาขางตนเปนเรื่องคอนขางใหม
สํ าหรับเมืองไทย  กลุมตัวอยางจึงเห็นดวยไมมากนัก
 ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีความเห็นวารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรของเมืองไทยโดยรวม
ควรมีลักษณะเหมือนกับของตางประเทศ  แตในดานลักษณะการดํ าเนินงาน  เปนเรื่องท่ีกลุมตัวอยาง
เห็นวาควรมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับประเทศไทยมากท่ีสุด ในหลายประการดังตอไปนี้

1  วธีิการผลิตและจัดหานิทรรศการ  กลุมตัวอยางครูผูสอนวิทยาศาสตรเห็นดวยใน
ระดบัมากวาศูนยวิทยาศาสตรควรผลิตนิทรรศการเอง  ในขณะท่ีกลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยในระดับ
ปานกลาง  และมีขอเสนอแนะใหจัดจางบริษัทเอกชนท่ีมีความชํ านาญในดานการผลิตนิทรรศการ
เปนผูผลิต โดยศูนยวิทยาศาสตรคอยดูแลความถูกตองของเนื้อหาวิชาการ  ซ่ึงจากการท่ีผูวิจัยไดมี
โอกาสสัมภาษณผูเช่ียวชาญบางทานท่ีเปนผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร  พบวาศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทยขณะนี้สวนใหญใชวิธีการจางผลิตเชนกัน  ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะเปนการลดคาใชจายใน
การจดัทํ านิทรรศการลงได  เนื่องจากบริษัทผูผลิตท่ีผลิตนิทรรศการเปนปริมาณมากนาจะมีความ
ชํ านาญในการผลิตมากกวา  และสามารถขายในราคาท่ีถูกกวาคาใชจายท่ีศูนยวิทยาศาสตรแตละ
แหงจะตองใชในการผลิตเอง
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นอกจากการจางบริษัทผูผลิตนิทรรศการในประเทศไทยแลว  จากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญบางทาน  พบวาศูนยวิทยาศาสตรบางแหงท่ีมีงบประมาณมากพอสมควร
เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิและพิพิธภัณฑเด็ก  ใชวิธี
จัดซ้ือนิทรรศการหลายช้ินจากศูนยวิทยาศาสตรหรือผูผลิตในตางประเทศซ่ึงมีความชํ านาญในการ
ผลิตมากกวาผูผลิตในประเทศไทย  ดวยสาเหตุเดียวกันกับท่ีกลาวมาขางตน  คือผลิตเปนปริมาณ
มากกวา และมีประสบการณทํ างานนานกวาผูผลิตในประเทศไทย แตมีราคาแพงกวาของท่ีผลิตใน
ประเทศไทยมากเชนกัน  อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันเมืองไทยมีบริษัทเอกชนท่ีมีความชํ านาญในการ
ผลิตนทิรรศการจํ านวนมากขึ้น  แมจะยังถือวานอยมากเม่ือเทียบกับตางประเทศก็ตาม

2  ดานบุคลากร  ผลจากการวิจัยกลุมตัวอยางมีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในเมือง
ไทยควรมีบุคลากรปฏิบัติงานประจ ําเต็มเวลาโดยเห็นดวยในระดับมาก  และเม่ือสอบถามความคิด
เห็นตอการใชเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลา (part time) กลุมครูผูสอนเห็นดวยในระดับนอย
(X = 1.45) และกลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่ า(X = 1.64)  อาจเปนไปไดวา
ในเมืองไทย  ธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้มีนอยและมักจะมีความยุงยากหรือความไมแนนอนในการจัด
การทํ าใหไมเปนท่ีนิยม ตางจากขอมูลท่ีไดศึกษาจากรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
ซ่ึงใชเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมเต็มเวลาจ ํานวนมาก  ท้ังท่ีเปนนักเรียน  นักศึกษา  ครู รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปดวย  มาชวยงานในบางสวน  เชน  ในรานอาหาร  ในรานขายสินคา  ชวยเปนวิทยากรนํ าชม
นทิรรศการ  หรือแมแตชวยจัดทํ านิทรรศการ

ในทํ านองเดียวกัน  กลุมตัวอยางมีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรควรใชอาสาสมัคร
ชวยในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ซ่ึงเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับแนวทางในการใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาตามขอก ําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2542)
นอกจากนี ้ การใชอาสาสมัครเขามาชวยงานยังเปนการลดภาระคาใชจายในการดํ าเนินงานของศูนย
วทิยาศาสตร  โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากวากลุมบุคคลท่ีควรใชเปนอาสาสมัครไดแก
นกัเรยีน  นกัศึกษา  และครูวิทยาศาสตร  และเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่ าท่ีจะใชชาวบาน
ผูเกษยีนอายุแลว  หรือองคกรเอกชนเขามาเปนอาสาสมัคร  เหตุผลจากนาจะเปนเพราะเห็นวาการใช
กลุมชาวบาน  ผูเกษียนอายุ    หรือองคกรเอกชนอาจตองมีการอบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรเพ่ิม
เตมิกอนเขามาชวยงาน  หรืออาจมีปญหาในดานการจัดการท่ีจะชักจูงใหกลุมบุคคลดังกลาวเขามา
รวมงาน

3  ดานวธีิการหารายได  จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางคอน
ขางตํ ่าในการเก็บคาเขาชม  และคาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทรวมถึงคาสมาชิก และเห็นวาราย
ไดหลักของศูนยวิทยาศาสตรควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลและการรับบริจาค  อาจเปนเพราะ
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการซ่ึงไมมีรายไดมากนัก  อีกท้ังเห็นวาผูรับบริการสวน
ใหญเปน    นักเรียน  นักศึกษา  จึงควรเก็บคาบริการในราคาถูกหรือใหเขาฟร ี  หรือคิดวาบริการ
เหลานี้ควรเปนหนาท่ีของรัฐในการใหบริการประชาชน

นอกเหนอืจากท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด  ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีอีกบางประเด็นท่ีผูวิจัยไมได
น ํามาเปนขอค ําถามในการศึกษาความคิดเห็น  แตเม่ือไดวิเคราะหขอมูลและเรียบเรียงงานวิจัย  พบ
วาเปนประเด็นท่ีนาสนใจ  ตัวอยางเชน  ในการจัดใหมีระบบสมาชิกของศูนยวิทยาศาสตรและรูป
แบบของสมาชิกท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ซ่ึงการพัฒนาใหมีระบบสมาชิกจะเปนการเพ่ิมรายได
ของศูนยวทิยาศาสตรไดทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายในการทํ างานใหกวางขวาง
ขึน้  หรอืในเรื่องการบริหารงานของศูนยวิทยาศาสตรในรูปคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงใด
และศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทยควรเปนหนวยงานในสังกัดใด  เปนตน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1. ควรมีการจัดตั้งแหลงเรียนรูประเภทศูนยวิทยาศาสตรใหกระจายไปท่ัวประเทศมาก
ขึน้ หรอือาจจัดเปนหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคล่ือนท่ีออกใหบริการในพ้ืนท่ีตางจังหวัดใหท่ัวถึงยิ่ง
ขึน้  เพ่ือใหท้ังครูผูสอน  นักเรียนนักศึกษา  รวมถึงประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสในการเรียนรู
วทิยาศาสตรอยางสนุกสนานดวยส่ือท่ีหลากหลายมากขึ้น

2.    ควรมีการจัดอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตรใหรูจักการใชศูนยวิทยาศาสตรเปนฐาน
การเรยีนรูใหแพรหลายมากขึ้น เพ่ือใหครูมีความสามารถในการเตรียมการใหนักเรียนเขามาเรียนรู
ในศูนยวทิยาศาสตรได  เชน  การจัดทํ าบทปฏิบัติการ  สํ าหรับนักเรียนเขามาคนหาค ําตอบจาก
นทิรรศการหรือกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตร   หรืออีกวิธีหนึ่งคือ  ศูนยวิทยาศาสตรจัดอบรมครู
วิทยาศาสตรใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนในลักษณะท่ีใหนักเรียนไดคนหา      
ค ําตอบดวยตนเอง  ไดมีปฏิสัมพันธและไดรับความสนุกสนาน  โดยศูนยวิทยาศาสตรเปนผู
สนบัสนนุความรูดานการผลิตส่ือและกระบวนการจัดกิจกรรม

3. ศูนยวทิยาศาสตรในประเทศไทย  ท้ังท่ีด ําเนินการอยูแลว  และท่ีมีโครงการจัดตั้งใน
โอกาสตอไป ควรน ําแนวทางของศูนยวิทยาศาสตรท่ีศึกษาไดในครั้งนี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับ
การดํ าเนินงานของตน

4.  ศูนยวทิยาศาสตรแตละแหง  ควรด ําเนินการใหไดรับความรวมมือจากบุคคลและ
องคกรตาง ๆ ในสังคม  ใหทุกองคกรไดเขามามีสวนรวมในการวางนโยบายและในการด ําเนินงาน
โดยการเชิญตวัแทนฝายตาง ๆ เขามาเปนคณะกรรมการก ําหนดนโยบายของศูนยฯ  ในสวนของการ
ด ําเนนิงานจะตองมีการประสานความรวมมือกับทุกฝาย  ท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชน  รวมท้ัง
อาสาสมัครในชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



163

นอกจากการดํ าเนินการใหไดรับความรวมมือจากทุกฝายแลว  ศูนยวิทยาศาสตรเองก็
จ ําเปนตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องของการมีสวนรวมในสังคม  โดยการสงเสริม  การใหบริการ
และการอํ านวยความสะดวกแกผูเขาชมทุกประเภท  ใหบุคคลทุกกลุมไดมีโอกาสท่ีเทาเทียมกันใน
การใชบริการของศูนยวิทยาศาสตร  รวมถึงกลุมบุคคลผูดอยโอกาสและกลุมผูถูกกีดกันทางสังคม
ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากชุมชนและมีผูอาสาสมัครเขามารวมงานเพ่ิมขึ้น

5. ศูนยวทิยาศาสตรในเมืองไทยควรมีการพัฒนาระบบอาสาสมัครใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมจ ํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยไมเพ่ิมคาใชจาย  และเปนการสราง
เครอืขายในการทํ างานอีกวิธีหนึ่งดวย  ศูนยวิทยาศาสตรอาจใชวิธีจูงใจใหผูสนใจเขามาเปน
อาสาสมัคร  โดยใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ เชนเดียวกับของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
เชน  การใหสิทธิในการเปนสมาชิก  มอบเกียรติบัตรหรือใบผานงานให  เปนตน

ในสวนของกลุมบุคคลท่ีใชเปนอาสาสมัครก็ไมควรจํ ากัดเฉพาะครูหรือนักเรียน         
นกัศึกษา  แตควรชักชวนจากทุกกลุมในชุมชน  เชน  กลุมผูน ําทองถ่ิน  กลุมชาวบาน  กลุมผูสูงอายุ
หรอืแมแตกลุมผูดอยโอกาส  เชน  ผูพิการ เปนตน  โดยศูนยวิทยาศาสตรเปนผูอบรมใหความรูใน
การปฏิบัติงาน  อันจะทํ าใหอาสาสมัครเองไดเรียนรูเรื่องราวดานวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น  และมี
ประสบการณในการทํ างานมากขึ้น

6.  ศูนยวทิยาศาสตรควรหาวิธีการเพ่ิมเติมในการหารายได  ซ่ึงจะทํ าใหเกิดความคลอง
ตวัในการด ําเนินงานมากยิ่งขึ้น  เชน  การรับบริจาคจากบริษัทหางรานหรือหนวยงานเอกชนอ่ืน ๆ
หรอืการใชตัวนิทรรศการเปนส่ือโฆษณาองคกรธุรกิจเพ่ือหารายไดจากคาโฆษณา  เปนตน

7.  ศูนยวทิยาศาสตรทุกแหง  ควรมีบุคลากรของตนเองท่ีมีความสามารถในการสราง
โฮมเพจ  เพ่ือใหขอมูลในอินเตอรเน็ตมีรายละเอียดมากท่ีสุดและปรับปรุงขอมูลทันสมัยอยูตลอด
เวลา
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

ปจจบัุนงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตรหรือแหลงเรียนรูประเภทเดียวกัน  ท้ัง
ในดานการดํ าเนินงาน  หรือรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ ในประเทศไทยมีนอยมาก  แตงานวิจัยในตาง
ประเทศมีจ ํานวนมากพอสมควร  ดังนั้น  จึงควรมีการวิจัยในเรื่องตอไปนี้ในประเทศไทย  เชน

- ศึกษาความคดิเห็นของกลุมตวัอยางอ่ืน ๆ ตอรปูแบบของศูนยวทิยาศาสตรท่ีเหมาะสม
กบัประเทศไทย  เชน  กลุมผูรบับรกิาร  กลุมอาสาสมัคร  หรอืผูมีสวนเกีย่วของอ่ืน ๆ   เชน  คณะกรรมการ
ก ําหนดนโยบายของศูนยวทิยาศาสตร  ผูบรจิาคเงิน  ผูบรจิาคส่ิงของ  เปนตน

- การศึกษาความตองการของผูชมดานเนื้อหาสาระ  และพ้ืนฐานความรูของผูชมตอ
นทิรรศการหรือกิจกรรมในหัวขอท่ีศูนยวิทยาศาสตรมีโครงการท่ีจะจัดทํ า

- การศึกษาพฤติกรรมของผูชมตอนิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมการศึกษาท่ีศูนย
วทิยาศาสตรจัด   เพ่ือพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

-  งานวจิัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
- การศึกษาความพึงพอใจท่ีผูชมไดรับจากการเรียนรูโดยใชส่ือในศูนยวิทยาศาสตร

แตละเรื่อง
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ภาคผนวก
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ มีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
        1.  ลักษณะการจัดนิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
             1.1 ดานเนื้อหา  มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในเนื้อหาท่ีหลากหลายในดานสาขาวิชาและหัวขอเร่ือง สรุปได
ดังตอไปนี้

สาขาวิชาท่ีจัด ตัวอยางเร่ืองท่ีจัด หมายเหตุ
1.  วิทยาศาสตรพื้นฐาน

2.  ธรรมชาติวิทยา

3.  ดาราศาสตร
4.  เทคโนโลยี
5.  สุขภาพอนามัยและ

การแพทย
6.  คณิตศาสตร
7.  ชาติพันธุวิทยา

-  แสง  ไฟฟาและแมเหล็ก  กลศาสตร  พลังงาน  เสียง  ประสาท
สัมผัสและการรับรู  สสาร  นํ้ า  โครงสรางตาง ๆ  อากาศ  คล่ืน

-  สิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศในทองถ่ิน  ธรณีวิทยา  สิ่งมีชีวิต (พืช,
สัตว) ภูมิอากาศ

-  อวกาศ  จักรวาล  ระบบสุริยะ ปรากฏการณบนทองฟา
-  คอมพิวเตอร  การสื่อสาร  การขนสง  หุนยนต  สิ่งประดิษฐ
-  รางกายของเรา  ชีวิต  ทันตอนามัย  วิทยาศาสตรสุขภาพ

-  หลักคณิตศาสตร  เกมคณิตศาสตร
-  ชนพื้นเมือง  ชนชาติตาง ๆ

ศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงอาจจัด
นิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา
ในเนื้อหาครบทุก
วิชา  หรือเพียงบาง
สาขาวิชา ข้ึนอยูกับ
ความพรอมในดาน
ตาง ๆ เชน สถานท่ี
งบประมาณ

1.2 ลักษณะการจัดนิทรรศการ
ประเภทของนิทรรศการ ตัวอยางการจัด

1.  จัดภายในหองจัดแสดง (Hall)
     -  นิทรรศการถาวร

     -  นิทรรศการชั่วคราว
2.  นิทรรศการกลางแจง(Outdoor Exhibits)
3.  สถานแสดงสัตวนํ ้า (Aquarium)

4.  ทองฟาจํ าลอง (Planetarium)

5.  โรงภาพยนตร / โรงละคร

6.  นิทรรศการจากสถานท่ีจริง / ของจริง
     (On Location Exhibits)
7.  หองพัฒนาทักษะในการคิด (Discovery/

Explorer Room, Imagination Zone)
8.  หองกิจกรรมการศึกษา(Activities Room)
9.  นิทรรศการทางระบบอินเตอรเน็ต
     (Online Exhibits)

- โครงสรางแข็งแรง  สวยงาม  แปลกตา  ใชเงินลงทุนสูง  จัดแสดง
คร้ังละหลายป

-  วัสดุท่ีใชไมตองคงทนถาวรมากนัก  ลงทุนนอยกวา
-  เชน สวนวิทยาศาสตร(Science Park)  สวนหิน  สวนผีเสื้อ  สวนนํ้ า
-  ตูปลาขนาดตาง ๆ หรือบอเล้ียงสัตวนํ ้าอ่ืน ๆ มักเปนสัตวนํ้ าท่ีมีใน

ทองถ่ิน
-  ภายในโดมทองฟาจํ าลองจัดฉายดาว/แสดงแสงเลเซอร  บริเวณ
    รอบ ๆ จัดแสดงนิทรรศการเร่ืองดาราศาสตร
-  โรงภาพยนตร 3 มิติจอยักษระบบตาง ๆ (Imax/Omnimax) โรง

ละคร/เวทีแสดง  แตละศูนย ฯ อาจมีอยูดวยกันหลายประเภท
-  ใชสภาพแวดลอมจริง เชน ปาพื้นเมือง  เหมืองใตดินท่ีเลิกใชงาน

แลว  เรือด ํานํ้ าท่ีปลดประจํ าการ
-  จัดมุมกิจกรรมคนพบดวยตนเอง เชน ชุดของเลน ชุดทดลองวิทยา

ศาสตร(Science Kits)  กิจกรรมฝกทักษะความสามารถดานตาง ๆ
-  สํ าหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  อบรม  ปฏิบัติการ ทดลอง แขงขัน
-  จัดทํ านิทรรศการเสมือนจริง(Virtual Exhibits) หรือสถานการณ

จํ าลองตาง ๆ (Simulator) ใสไวในเวบไซตของศูนย ฯ
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1.3 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษา
ประเภทของโปรแกรมการศึกษา ตัวอยางการจัด

1. การฝกปฏิบัติการ

2. การสาธิต/การแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show)

3. วทิยาศาสตรศึกษาเคลื่อนท่ี

4. บริการจัดงานวันเกิด (Birthday
Party)

5.  การจัดสัมมนา(Seminar) / บรรยาย
(Lecture) /พบนักวิทยาศาสตร

6. นํ าชมศูนยวิทยาศาสตร(Guide Tour /
Group Tour/Field Trip)

7.  คายวิทยาศาสตร(Science Camp)

8. โปรแกรมสํ าหรับนักเรียน / ครู /
กลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ

9.  โปรแกรมพิเศษ

10. กิจกรรมชมรม / สมาคม

11. กิจกรรมอื่น ๆ

-  จดัฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในเนื้อหาท่ีแตกตางกันตาม
    กลุมเปาหมาย
-  จดัการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรท่ีนาต่ืนเตน  เชน
การแสดงมายากล  สาธิตปรากฏการณทางเคมี

-  น ํานิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ออกใหบริการตาม
    โรงเรียน  ชุมชน  ศูนยดูแลเด็ก  งานเทศกาลตาง ๆ  โดยหนวย
    รถเคลื่อนท่ีภายในพื้นท่ีใกลเคียง
-  เนนกลุมเปาหมายเด็ก  โดยใชนิทรรศการและกิจกรรมของศูนย
    วทิยาศาสตรเสริมใหบรรยากาศสนุกสนานและนาประทับใจ
-  เนื้อหาแตกตางกันตามกลุมเปาหมาย

-  สํ าหรับผูชมเปนหมูคณะ  มีวิทยากรเปนผูนํ าชมนิทรรศการ  บาง
โปรแกรมอาจจัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม  เชน  ชมการฉายดาวใน
ทองฟาจ ําลอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร  ฝกปฏิบัติการ ฯลฯ

-  จดัในหลายรูปแบบท้ังคายกลางวัน  คายพักแรม  คายหลังเลิก
เรียน

-  จดักิจกรรมตาง ๆ เชน  ปฏิบัติการ  การแสดงทางวิทยาศาสตร
บรรยาย ฯลฯ  โดยใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย
เชน กลุมเด็กนักเรียนจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับ
ช้ัน  กลุมครูวิทยาศาสตรจัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู
กลุมเด็กโฮมสคูล จัดใหครอบครัวไดมาแลกเปลี่ยน

    ประสบการณ  รวมถึงการจัดโปรแกรมสํ าหรับกลุมคนพิการ
    ผูสูงอายุ  กลุมทหาร  ฯลฯ
-  จดันิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ เชน  สัปดาห-
   วทิยาศาสตร  วันเด็ก
-  ใชเปนท่ีทํ าการของชมรมตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตร  เชน
สถานท่ีจัดกิจกรรมของสมาคมดาราศาสตร  ชมรมนัก-

    วทิยาศาสตรนอย
-  เชน   การถาม-ตอบปญหา  การประกวด/แขงขันตาง ๆ  การจัด
รายการวิทยุ / โทรทัศน  การมอบรางวัลแดผูมีผลงานดีเดน

    การมอบทุนการศึกษา  การเปนเครือขายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (ใชเปนสถานท่ีเรียน) ฯลฯ
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2.  การดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร  มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะการดํ าเนินงาน รายละเอียด

2.1 บทบาทภารกิจ

2.2 ลักษณะขององคกร

2.3  บุคลากร

2.4  วธิีการหารายได

2.5  วิธีการผลิตและ
แสวงหานิทรรศการ

2.6 วิธีการประชา
สัมพันธ

2.7 วนั / เวลาท่ีเปดให
บริการ

2.8 สิ่งอํ านวยความ
สะดวกตาง ๆ

1. สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยใชสื่อนิทรรศการและ
    กจิกรรมการศึกษาท่ีสนุกสนาน  และมีปฏิสัมพันธ
2. กระตุนความสนใจและใหความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย
สงเสริมใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science Literlacy) และ
เขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Concept)

3. สงเสริมใหบุคคลสามารถเช่ือมโยงความรูดานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจ ําวัน
4. เปนแหลงคนควา วิจัย  และเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
    นกัเรียนนักศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  รวมถึงเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตของบุคคลท่ัวไป

-  ศนูยวิทยาศาสตรทุกแหงเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลประโยชน  สวนใหญจัดต้ัง
ข้ึนโดยองคกรการกุศลหรือมูลนิธิ  ซึ่งเปนองคกรอิสระ  มีสวนนอยจัดต้ังโดย
หนวยงานของรัฐ  เชน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานดานการศึกษา  สาธารณสุข

-  มีคณะกรรมการ  ซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนเปนผูกํ าหนดนโยบาย
-  แบงหนาท่ีรับผิดชอบเปนฝายตาง ๆ เชน  ฝายผลิตและดูแลนิทรรศการ  ฝาย
พัฒนาโปรแกรมการศึกษา  ฝายการตลาด  ฝายคอมพิวเตอร  ฯลฯ

-  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  3  ประเภท  คือ  ปฏิบัติงานเต็มเวลา  ปฏิบัติงานไมเต็ม
เวลา  และอาสาสมัคร

-  จากคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังนี้  คาเขาชม  โปรแกรมการศึกษาตาง ๆ คาสมาชิก
-  จากการบริจาค
-  รายไดสนับสนุนจากบริการตาง ๆ ดังนี้  รานคา  รานอาหาร  คาจอดรถ  คาเชา
พืน้ท่ี / หองประชุม  การผลิตนิทรรศการขาย / ใหเชา

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
-  โดยการจัดทํ าและจัดสรางนิทรรศการเอง  ซื้อ / ยืม / เชา / รับบริจาคจากศูนย
วทิยาศาสตรอื่นหรือหนวยงานอื่น

-  ทางเครือขายอินเตอรเน็ต  ทางเอกสารสิ่งพิมพ  เชน  จดหมายขาว  นิตยสาร
วารสาร  แผนพับ  และการจัดรายการวิทยุ / รายการโทรทัศน

-  วนั / เวลาในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงแตกตางกัน  แตสวน
ใหญเปดทํ าการโดยมีวันหยุดสัปดาหละ 1  วัน  เพื่อตรวจสอบนิทรรศการ

-  รานอาหาร  รานขายสินคา  ศูนยขอมูล / หองสมุด / ศูนยวิจัย  อินเตอรเน็ต  หอง
พยาบาล  บริเวณสํ าหรับน ําอาหารมารับประทานเอง  ลานจอดรถ  พื้นท่ีสํ าหรับ
เชาจัดงาน  ตูแลกเงิน / ตู เอ. ที. เอ็ม.  โทรศัพทสาธารณะ  รวมถึงสิ่งอํ านวย
ความสะดวกสํ าหรับคนพิการ  เชน  รถเข็น  เครื่องชวยฟง  อักษรเบรลล

    ทางลาด  เปนตน
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แบบบันทึกขอมูลรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป
1.1 ช่ือศูนยวิทยาศาสตร  (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………
1.2 ตั้งอยูท่ีเมือง ……………………………………ประเทศ………………………………..
1.3 ปท่ีเริ่มดํ าเนินงาน……………………………………...
1.4 สังกดัหนวยงานใดในขอตอไปนี้

  มหาวิทยาลัย                                          มูลนิธิ / องคกรเอกชน
  หนวยงานอ่ืนของรัฐ                          อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………..

1.5 ประวัติและพัฒนาการของศูนยวิทยาศาสตร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1.6 จ ํานวนนิทรรศการ………………………..
1.7 ขนาดพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการท้ังหมด ……………………… ตารางเมตร / ตารางฟุต
1.8 จ ํานวนสาขาวิชาของนิทรรศการท่ีจัดแสดงท้ังหมด ………….. สาขาวิชา ดังนี้

 ดาราศาสตรและอวกาศ  ธรรมชาติวิทยา
 ชาติพันธุวิทยา  สุขภาพอนามัยและการแพทย
  วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                                   เทคโนโลยี
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
1.9 จ ํานวนผูเขาชมในปท่ีผานมา
1.10 ชวงเวลาเปดบริการของศูนยวิทยาศาสตร

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 2   รูปแบบการจัดนิทรรศการ

2.1 รายละเอียดการจัดนิทรรศการในศูนยวิทยาศาสตร  เปนดังนี้

ท่ี เรื่อง จํ านวนช้ิน รปูแบบนิทรรศการ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.

……………………………………
……………………………………
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……………………………………
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………
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2.2  นทิรรศการประเภทอ่ืนท่ีมีในศูนยวิทยาศาสตร
  สวนวิทยาศาสตร

   สวนหิน   สวนพฤกษศาสตร  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………...
  สถานเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า ( aquarium )

  สัตวนํ้ าในทองถ่ิน       อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………..
  ทองฟาจํ าลอง

  การแสดงทางทองฟา   การแสดงแสงเลเซอร
   หอดูดาว   อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………

  โรงภาพยนตรสามมิติ
  Imax Dome Theater   อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………

  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………

2.3  วธีิการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
   มีบุคลากรของศูนย ฯ จัดทํ า / จัดสรางนิทรรศการเอง
    จดัจางบุคคลภายนอกออกแบบและจัดทํ านิทรรศการ
    มีบรษิทั / หางรานเปนผูบริจาคและจัดทํ านิทรรศการให
    ซ้ือนทิรรศการสํ าเร็จรูปจากศูนยวิทยาศาสตรอ่ืน / บริษัทผูผลิต
    ไดรบัความรวมมือในการบริจาคส่ิงแสดงจากชุมชน
   อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………

ตอนที ่3  รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา (Activities)
3.1 ศูนยวทิยาศาสตรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตอไปนี้

  มีการบรรยายพิเศษในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับนิทรรศการ
   สํ าหรับผูสนใจท่ัวไป   สํ าหรับกลุมนักเรียน/นักศึกษา
  สํ าหรับครูวิทยาศาสตร   อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………….

  มีการจดัรายการพบนักวิทยาศาสตรหรือผูเช่ียวชาญในแตละสาขา
  สํ าหรับเด็ก  สํ าหรับผูใหญ   อ่ืน ๆ ………………
  จดัในวันทํ าการ   จดัในวันสุดสัปดาห   อ่ืน ๆ ………………
  จัดเดือนละครั้ง   สัปดาหละครั้ง   อ่ืน ๆ ………………
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  บริการฟรี   เกบ็คาบริการในอัตรา …………………………….
  มีบริการตอบปญหาวิทยาศาสตรทางระบบอินเตอรเนต
  มีการจัดโปรแกรมหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

สาขาวิชาท่ีจัด
  ดาราศาสตร   เคมี   วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   อ่ืน ๆ ….
ใชเวลาในการเขาหองปฏิบัติการแตละครั้ง
  30 – 45 นาที   45 –90 นาที  มากกวาช่ัวโมงครึ่ง

  มีการจัดคายวิทยาศาสตร
  คายฤดูรอน   คายวันหยุดสุดสัปดาห   อ่ืน ๆ ………………

  มีการจดัประกวดแขงขันทางดานวิทยาศาสตร
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร            ประกวดส่ิงประดิษฐ
  แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร              อ่ืน ๆ ……………..

  มีบรกิารจดันิทรรศการและกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี (หนวยเคล่ือนท่ี )
พ้ืนท่ีใหบริการ
  เฉพาะในเขตเมืองท่ีศูนยตั้งอยูและใกลเคียง   ท่ัวประเทศ
  ท้ังในและตางประเทศ
สถานท่ีใหบริการ
  ในโรงเรียน   บริษัท/หนวยงานเอกชน
  ในชุมชน   อ่ืน ๆ ……………………………..
คาใชจายในการรับบริการ
  ฟรี   คดิคาใชจายในอัตรา …………………………………
ชวงเวลาในการใหบริการ
  ในวัน/เวลาทํ าการ   วันหยุดสุดสัปดาห
   ตอนเย็นนอกเวลาทํ าการ   อ่ืน ๆ ………………………………….

  มีการแสดงทางวิทยาศาสตร ( science show )
  มีการจัดงานแสดงดานวิทยาศาสตร ( Science Fairs)
  มีการแสดงละครหุนในเนื้อหาดานวิทยาศาสตร ( puppet show )
  มีการจัดตั้งชมรมนักเรียนและเยาวชนทางอินเตอรเนต
  มีการแจกทุนการศึกษาแกนักเรียน
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  อ่ืน ๆ ………………………………….

ตอนที ่4  รูปแบบการด ําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร
4.1 วตัถุประสงคในการดํ าเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

4.2 รปูแบบการบริหารงานของศูนยวิทยาศาสตร
   เปนองคกรธุรกิจ    เปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลประโยชน
โครงสรางองคกรของศูนยวิทยาศาสตร
   มีการบรหิารงานในรูปคณะกรรมการเปนผูกํ าหนดนโยบาย
   มีตวัแทนจากชุมชนเขารวมในคณะกรรมการบริหารงาน
   มีการแบงสายงานเปนฝายตาง ๆ  ดังตอไปนี้
  ฝายบริการผูชม
  ฝายจัดหาและซอมแซมนิทรรศการ
  ฝายจัดและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษา
  ฝายบุคลากร
  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………

                    ………………………………………………………………………………….
จ ํานวนบุคลากร
  บุคลากรทํ างานเต็มเวลา   จํ านวน ……………………. คน
  บุคลากรทํ างานไมเต็มเวลา   จํ านวน ……………………. คน
  อาสาสมัคร  จํ านวน ……………………… คน

ตํ าแหนงท่ีตองการอาสาสมัคร
  วทิยากรน ําชม ( guide tour / docent )    ดแูลรักษาและซอมแซมนิทรรศการ
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  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ         อ่ืน ๆ ……………………………

การหารายไดของศูนยวิทยาศาสตร
  เกบ็คาเขาชมนิทรรศการ
      อัตราคาเขาชม เด็ก / นักเรียน ………………

ผูใหญ ……………………….
  จากคาสมาชิก

มีสมาชิกประเภทตาง ๆ ตอไปนี้
  รายบุคคลอัตราตอป……………………… ตลอดชีพอัตรา……………..
  รายครอบครัวอัตราตอป……………………ตลอดชีพอัตรา …………….
  อ่ืน ๆ …………………………………….

  จากการสนับสนุนของชุมชน (ระบุรายละเอียด)………………………………..
  จากการบริจาค (ระบุหนวยงาน)………………………………………………..
  จากการผลิตนิทรรศการขาย หรือใหเชา    จากการใหเชาพ้ืนท่ี
  จากหนวยบริการเคล่ือนท่ี
  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………….

4.3  วธีิการประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตร
 มีขอมูลรายละเอียดของศูนยวิทยาศาสตรในระบบอินเตอรเน็ต
  มีวารสารของศูนยวิทยาศาสตร

  รายเดือน  รายป   อ่ืน ๆ ………………………………
 สํ าหรับสมาชิก   มีจํ าหนายท่ัวไป

  มีจดหมายขาว ( newsletter / press releases )
  อ่ืน ๆ ………………………………

4.4 ศูนยวิทยาศาสตรมีสถานท่ีอํ านวยความสะดวกและบริการตอไปนี้
  หองอาหาร    รานกาแฟ
  รานจํ าหนายสินคาของศูนยวิทยาศาสตร

ประเภทสินคา
  ของท่ีระลึก   หนังสือ   อ่ืน ๆ ……….
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  บริการอินเตอรเน็ต (Internet Cafe)

  หองสมุด
บริการส่ือในรูปแบบตาง ๆ
    หนังสือ         ชุดการเรียนรูดวยตนเอง  
  CD – ROMS   อ่ืน ๆ ……………………………………

  บรกิารใหเชาพ้ืนท่ีจัดงาน
                 หองประชุม / สัมมนา   โรงภาพยนตร
                 หองจัดเล้ียง   เชาท้ังอาคาร
                 อ่ืน ๆ ………………………
             เวลาท่ีใหเชา
                 นอกเวลาเปดแสดง   ในเวลาเปดแสดง
       บริการจัดเล้ียงวันเกิด
       บรกิารวิทยากรนํ าชมนิทรรศการ
       บรกิารขอมูลทางวิชาการแกผูสนใจ
        สวนลดในกิจกรรมตาง ๆ  สํ าหรับสมาชิก
       มีท่ีจอดรถยนต จํ านวน ………….. คัน
       อ่ืน ๆ ………………………
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