การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

โดย
นางจิตตรา มาคะผล

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ISBN 974 – 653 – 266 – 9
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

A STUDY ON SCIENCE CENTER MODELS FOR THAILAND

By
Jittra Makaphol

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION
Department of Nonformal Education
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2002
ISBN 974-653-266-9

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษารูปแบบ
ศูนยวทิ ยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย” เสนอโดย นางจิตตรา มาคะผล เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเนื่อง
……………………………………………
(ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ……..เดือน……………..พ.ศ……….
ผูค วบคุมวิทยานิพนธ
1. อาจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร
2. อาจารย เรวัฒน สุธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
…………………………………….… ประธานกรรมการ
(อาจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย)
…………/…………/………..
…………………………………….… กรรมการ
(อาจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร)
…………/…………/………..
…………………………………….… กรรมการ
(อาจารย เรวัฒน สุธรรม)
…………/…………/………..
………...……………………………….กรรมการ
(อาจารย ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ)
…………/…………/………..

K 41469003 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
คําสําคัญ : รูปแบบศูนยวิทยาศาสตร / ศูนยวิทยาศาสตร
จิตตรา มาคะผล : การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย (A STUDY ON
SCIENCE CENTER MODELS FOR THAILAND) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ. ดร. ชิดชงค นันทนาเนตร
และ อ. เรวัฒน สุธรรม. 200 หนา. ISBN 974-653-266-9
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผูวิจัย
ดํ าเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรเกี่ยวกับลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการ
ศึกษา รวมถึงกระบวนการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจํานวน 92 แหงทั่วโลก ใชขอมูลเชิง
เอกสารจากระบบอินเตอรเน็ต แลวนํามาสรุปเปนรูปแบบเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 44 คน
และครูผสู อนวิทยาศาสตรจากทั่วประเทศจํานวน 282 คนในเรื่องการจัดศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย เพื่อนํา
เสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1 ) แบบบันทึกขอมูลการจัดศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
2 ) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร
ตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่
เหมาะสมกับประเทศไทย การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ระหวางผูเชี่ยวชาญและครูผูสอน
ผลการศึกษาพบวารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1 ) ดานการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา จําแนกเปน 1.1 ) ดานเนื้อหาควรจัดเนื้อหาดาน
วิทยาศาสตรในทุกสาขา 1.2 ) รูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมควรมีความหลากหลาย และกิจกรรมที่ควร
มีมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ การจัดใหมีทองฟาจําลอง หองแสดงนิทรรศการ หองจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
นิทรรศการกลางแจง หองพัฒนาทักษะทางการคิด โรงภาพยนตร หองจําลองสถานการณ และสถานเพาะเลี้ยง
และแสดงสัตวนาํ้ 1.3 ) รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาควรมีความหลากหลาย โดยกิจกรรมที่ควรจัดมากเปน
อันดับตน ๆ ไดแก การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญตาง ๆ การฝกปฏิบัติการ/การทดลอง การแสดงสาธิตทาง
วิทยาศาสตร การจัดคายวิทยาศาสตร กิจกรรมการศึกษาสําหรับนักเรียน และกิจกรรมสําหรับครู ฯลฯ
2 ) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย 2.1 ) ดานภารกิจ ศูนยวิทยาศาสตรควรมีบทบาทภารกิจหลักใน
การสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดรับ
ความสนุกสนานและมีสวนรวมในการเรียนรู ใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรและกระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร 2.2 ) ดานบุคลากรควรใชบุคลากรปฏิบัติงานประจําในฝายตาง ๆ รวมทั้งใชอาสาสมัครชวยงาน
บางประเภท 2.3) ดานการประชาสัมพันธควรใชอินเตอรเน็ตและจดหมายขาวรายเดือน 2.4) ดานงบประมาณควร
ใชเงินสนับสนุนจากรัฐเปนหลัก นอกจากนี้ควรมีรายไดเพิ่มเติมจากคาเขาชม คาธรรมเนียมในกิจกรรมการศึกษา
ตาง ๆ เชน ในการเขาฝกปฏิบัติการ การเขาคาย ฯลฯ รวมถึงรายไดจากการบริจาค 2.5) ดานบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ควรมีใหเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ โดยเฉพาะที่จอดรถ หองสมุด และรานอาหาร
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ลายมือชื่อนักศึกษา ………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1…………………………………2………………………………………
ง

K41469003 : MAJOR : ADULT AND CONTINUING EDUCATION
KEY WORDS : SCIENCE CENTER MODEL / SCIENCE CENTER
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
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตร หมายถึงวิชาที่วาดวยการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ เมื่อใดที่มนุษยให
ความสนใจกับธรรมชาติ ไมวาจะเปนการใหความสนใจศึกษาเรื่องราวของตนเอง รางกายของ
คนอื่น รางกายของสัตว สวนประกอบของพืช เรื่องราวของดิน น้ํา อากาศ ฝน พายุ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งตาง ๆ ที่อยูแวดลอมตัวมนุษยนั้น ยอมหมายถึงมนุษยกําลังศึกษา
วิทยาศาสตรอยูแลวโดยธรรมชาติ ฉะนัน้ จะเห็นไดวา วิชาวิทยาศาสตรจึงเปนเรื่องปกติและอยู
ใกลชิดตัวเราที่สุด เปนสิ่งที่เกี่ยวของผูกพันกับชีวิตประจําวันของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย มนุษยจึง
ควรยอมรับความจริงขอนี้
และพยายามเรียนรูเรื่องราวของวิทยาศาสตรบางตามโอกาสอันควร
ความเขาใจของบุคคลบางกลุมที่วาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของนักวิทยาศาสตรเทานั้น วิทยาศาสตร
เปนเรื่องไกลตัว ลึกลับซับซอนยุงยาก ประกอบดวยกฎเกณฑ และสูตรตาง ๆ ตลอดจนทฤษฎีและ
สมมุติฐานมากมายเกินกวาที่คนปกติจะเรียนรูและทําความเขาใจ จึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง
และสมควรไดรับการแนะนําใหมใหถูกตอง
การเรียนรูว ิทยาศาสตรชวยทําใหผูเรียนรูเปนคนมีเหตุมีผล
ไมตนื่ ตระหนกตกใจ
ในเรื่องไรสาระไรเหตุผล ชวยฝกฝนใหคนคิดเปน และคิดอยางมีหลักการ มีเหตุผล สรางสรรค
ใหรูจักการทํางานอยางมีระบบ ยอมรับนับถือความเห็นและขอเสนอแนะของผูอนื่ ดวยความเต็มใจ
และตัดสินใจในเรื่องใด ๆ อยูบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงที่มีอยู เราเรียกบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลาววาเปนบุคคลที่มีทัศนคติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนบุคคลที่สังคมไทยตองการและ
มุงหวังที่จะปลูกฝงใหเกิดขึน้ อยางกวางขวางทั่วทุกตําบล ทุกหมูบาน ทั่วประเทศตอไปในอนาคต
(ยุคล พิริยะกุล 2535 ข : 9-10)
ในหนังสือเรื่อง National Science Education Standards ซึ่งเปนหนังสือเสนอมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกา
มีขอความตอนหนึง่ แปลเปนภาษาไทยไดความวา
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 2541 : 9)
การเขาใจวิทยาศาสตรจะชวยใหทกุ ๆ คนสามารถมีสวนรวมในการเขาใจความรุมรวย
และความหลากหลายของโลกธรรมชาติ การมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทําให
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ผูคนสามารถใชหลักการและกระบวนการของวิทยาศาสตรในการตัดสินใจสวนตัว
ตลอดจนในการเขาไปมีสวนรวมในการอภิปรายเรื่องราวทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอ
สังคม การมีพื้นความรูทางวิทยาศาสตรทแี่ ข็งแกรงจะชวยใหผูคนใชทักษะตาง ๆ ที่มีอยู
กอนไดอยางดีมากขึ้น ทักษะทีว่ าก็มีเชน การรูว ิธีแกปญหาอยางสรางสรรค การคิด
เชิงวิจารณ การทํางานรวมกันเปนทีม การรูจักใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และ
การใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวติ
สิ่งสําคัญที่เปนประโยชนตอ คนทุกคนคือ
การที่ทุกคนรูจักคิดแบบวิทยาศาสตร
หมายความวาทุกคนไมยอมเชื่ออะไรจนกวามีเหตุผลเพียงพอ ไมวาจะโดยการพิสูจนใหประจักษแก
ตาตนเอง หรือตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลขาวสารวามาจากแหลงที่เชื่อถือไดหรือไม การ
แกปญหาตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ก็สามารถเปนการตัดสินใจที่มีพื้นฐานมาจากการคิดแบบ
วิทยาศาสตร คือรูจักคิด รูจกั หาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ในโลกสมัยใหมที่มกี ารติดตอสื่อสารขามวัฒนธรรมอยางเขมขน ผูที่รูจักคิด
แบบวิทยาศาสตรเทานั้นจึงจะประสบกับความสําเร็จในชีวิต
การศึกษาวิทยาศาสตร
นอกจากจะชวยกระตุนและฝกฝนใหผูเรียนรูจักคิดแบบ
วิทยาศาสตรแลว วิทยาศาสตรยังมีความสําคัญในระดับที่สูงขึ้นไปกวานั้นอีก กลาวคือ วิทยาศาสตร
เปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ทั้งนี้เพราะวาความรูพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรเปนรากฐานของการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรประยุกต หรือที่เรียกวาเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีก็เปนรากฐานของพัฒนาการดานอื่น ๆ ทุกดาน เชน ดานอุตสาหกรรม การทหาร
การแพทย เปนตน
คนไทยทุกคนจําเปนตองมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรพื้นฐาน ( Science Literacy )
เนื่องจากโลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
กาวหนาสูงขึ้นตลอดเวลา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานนั้น ไดนําไปสู
ผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตในแทบทุกดาน แมคนไทยสวนใหญจะอยูใ นภาคเกษตรกรรม แต
ก็จําเปนตองใชเทคโนโลยีมาพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตร เชน ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให
สามารถผลิตสินคาในคุณภาพและปริมาณมากพอที่จะแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได หรือใช
ความรูทางวิทยาศาสตรนําสินคาเกษตรมาแปรรูปผานกระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อสรางสินคา
แบบใหมและสรางตลาดของตนเองขึ้นมา ดังนั้นการเตรียมความพรอมของกําลังคนในภาคเกษตร
ใหสามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนมีความสามารถในการ
รับการถายทอดเทคโนโลยีจงึ เปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวยังมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนในประเทศ
ตัวอยางเชน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาชวยพัฒนาระบบ
การศึกษาผานดาวเทียม
ชวยใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบททีห่ างไกล
หรือ
เทคโนโลยีดานการแพทยทางไกล (Tele Medicine) ชวยใหแพทยผูชํานาญการในเมืองใหญ ๆ
สามารถให คําแนะนําแกแพทยที่รกั ษาผูปวยอยูใ นถิน่ ธุรกันดาร เปนตน การเตรียมกําลังคนเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีเหลานี้ จําเปนตองมีในคนทุกระดับ ตั้งแตระดับผูรับความรู ผูใช และผู
ปรับปรุงพัฒนา นอกจากนัน้ การเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคต ยังตองอาศัยความรวมมือกัน
ระหวางประเทศตาง ๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน เพือ่ การคนควาวิจัย
และกอใหเกิดสิ่งตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งตองอาศัยนักวิทยาศาสตรหลากหลายสาขา และเงินลงทุนทีส่ ูง
มาก ประเทศไทยเองก็ควรจะตองพัฒนานักวิทยาศาสตรใหมีความรูค วามสามารถมากพอที่จะรวม
ในโครงการตาง ๆ เพื่อความอยูรอดและไมเสียเปรียบ รวมทั้งสามารถตักตวงความรูนั้นมาใช
ประโยชนในประเทศของเรา ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 : 100 )
การเตรียมกําลังคนหรือประชาชนในชาติเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 ดังกลาว
จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อสรางสังคมไทยใหมี
การศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกระดับ ทุกเวลา
และทุกสถานที่ อีกทั้งสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่เขาใจและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การดํารงชีวิตใหคนในสังคมดําเนินวิถีชีวิตที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยการพัฒนาความคิดแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Thinking) ใหแกคนไทย อันเปนเรื่องของการใชเหตุใชผล มีระบบการ
คิดคน มีการคิดพรอมกับการปฏิบัติ มีความพรอมในการพิสูจนสงิ่ ตาง ๆ มีความพยายามทีจ่ ะ
แกไข และมีความมุงมั่นที่จะสรางสิ่งตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะตองเกิดทั้งในตัวบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไมใชเรื่องของการเรียนการสอน
เฉพาะในหองเรียนอีกตอไป แตเปนเรื่องของวิถีชีวิตทั้งของบุคคลและสังคม ดังนั้น นอกจากการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในระบบโรงเรียนแลว ผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนทุกคนก็จําเปนจะตองมี
การเรียนรูว ิทยาศาสตรอยูตลอดเวลาอีกดวย
ศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center ) เปนแหลงเรียนรูวทิ ยาศาสตรนอกระบบโรงเรียน
ประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการใหความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกบุคคล
ทั่วไปทุกกลุมเปาหมาย
แนวคิดในการจัดกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางทั่วโลก คือเนนใหมีการเรียนรูอยางมีสวนรวม ดังคํากลาวที่วา “การเรียนวิทยาศาสตรควร
อยูบนรากฐานของการใหประสบการณตรงแกผูเรียน เพราะวิทยาศาสตรไมไดเปนเพียงทฤษฎีหรือ

4

หลักการเทานัน้ แตเปนเรือ่ งของการปฏิบัติจริงอีกดวย ดังนั้นการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรควร
มุงเนนการประยุกตความรูจากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติ คือการสังเกตและการทดลองดวยตนเอง
ใหได” (Mill 1963, อางถึงใน ยุคล พิริยะกุล 2535 ก : 32)
ความนาสนใจของศูนยวิทยาศาสตร อยูที่สิ่งแสดงที่มีลักษณะกระตุน การเรียนรูดวยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผูช มไดมีโอกาสจับตองและทดลองจริง ๆ (Hands – on) เปนการอธิบาย
หลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใหเขาใจไดงายโดยผูชมไมตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องนั้น ๆ
มากนัก และสามารถเลือกแสวงหาความรูไดตามความสนใจ ศูนยวทิ ยาศาสตรแบงออกเปนหลาย
ประเภทตามกิจกรรมหลัก เชน พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (Aquariums) พิพิธภัณฑอวกาศ (Space
Museums) พิพิธภัณฑดานการแพทย (Medical and Health Museums) ทองฟาจําลอง
(Planetariums) สวนสัตว (Zoo and Wildlife Parks)
ในประเทศไทย จากรายงานการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทําสมุดปกขาวเรื่อง “วิกฤตการณ
วิทยาศาสตรศกึ ษาของไทย” โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เมื่อป พ.ศ. 2541 พบวา
ประเทศไทยดูเหมือนจะไมไดใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรมากเทาที่ควร เห็นไดจากการศึกษา
สวนใหญยังคงเนนที่การจดจําเนื้อหา มากกวาการรูจักมีความคิดเปนของตนเอง แทนที่นักเรียนจะ
ไดมีโอกาสสัมผัสกับวิทยาศาสตรวาเปนการทองเที่ยวไปในโลกของความอยากรูอยากเห็น สัมผัส
ทดลอง กลับกลายเปนการทองตํารา และสูตรเพื่อแกปญ
 หาโจทย เปนวิชาที่มีบทบาทแตเพียงใน
หองเรียนหรือหองทดลองเทานั้น การเรียนวิทยาศาสตรแบบนี้จึงไมตางจากการเรียนวิชาโบราณ
เชน โหราศาสตรที่ไมมีการพิสูจนทดลองวาคําสอนหรือเนื้อหาของวิชานี้เปนจริงหรือไม อยางไร
การเรียนโหราศาสตรเปนเพียงการทองจําสูตรหรือกฎตาง ๆ วา เมื่อดาวเคราะหอยูในตําแหนง
ตาง ๆ ในดวงชะตาของบุคคลคนหนึ่ง บุคคลผูนั้นจะมีชีวติ แบบใด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2541 : 11-12)
สภาพความรูท างวิทยาศาสตรของประเทศไทยแสดงออกมาไดในทางใหญ ๆ สองทางคือ
ทางการศึกษาในระบบกับทางที่ทําใหชวี ิตของประชาชนทั่วไปสัมผัสกับความเปนวิทยาศาสตร
ในทางแรกนัน้ พบวา ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยในเวทีการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการซึ่งเปนการแขงขันความรูค วามสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับ
นานาชาติ จัดขึ้นโดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ซึ่งเริ่มจัดการแขงขันในป พ.ศ. 2502 ผลจากการแขงขันเปนดัชนีตวั หนึ่งทีแ่ สดงถึงพัฒนาการของ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของประเทศ รวมถึงขีดความสามารถในการแขงขัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ นานาชาติ ประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการครั้งแรกในป พ.ศ. 2532 ในวิชา
คณิตศาสตร ตอมาจึงเขารวมการแขงขันเพิ่มขึ้นอีก 4 วิชา คือ วิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา และ
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คอมพิวเตอร สวนวิชาดาราศาสตร ประเทศไทยมิไดเขารวมการแขงขันเพราะขาดความพรอม
เนื่องจากยังไมมีการเรียนการสอนวิชานี้ในหลักสูตร
จากการศึกษาและวิเคราะหผลการแขงขันโอลิมปควิชาการของประเทศในเอเชียจํานวน
6 ประเทศ คือ ประเทศจีน ไตหวัน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร และประเทศไทย ใน 5 วิชาที่
ไทยเขารวมแขงขัน ในชวง 5 ป (พ.ศ. 2539 – 2543) พบวาโดยภาพรวม 5 วิชา ประเทศไทยมีผล
การแขงขันอยูใ นอันดับสุดทายของกลุม 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
เปนปจจัยหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงสถานะของความรูทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศ รวมถึงสถานภาพและคุณภาพดานวิทยาศาสตรศึกษาของไทย โดยเฉพาะทําใหเห็นปญหา
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เนนใหนักเรียนทองจําหลักสูตร มิไดปลูกฝง
ใหมีกระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญ
 หากับการทดลองในหองปฏิบัติการ
ในทางที่สอง สภาพความรูท างวิทยาศาสตรของประเทศแสดงใหเห็นไดจากความรูค วาม
เขาใจวิทยาศาสตรของประชาชนทั่วไป ประเทศไทยยังขาดกระบวนการที่ทําใหประชาชนสัมผัส
กับวิทยาศาสตร
โอกาสเดียวที่คนทั่วไปจะไดสมั ผัสกับวิทยาศาสตรแบบเปนทางการคือใน
สถานศึกษา ประชาชนทั่วไปยังขาดความคิดแบบวิทยาศาสตร โดยมีสถานการณทมี่ ีคนไทยจํานวน
มากเชื่อโชคลาง ของขลัง และงมงายในเรื่องไรเหตุผลเปนตัวบงชี้ นอกจากนี้ยังเห็นไดจากการที่
สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มิไดใหความสนใจแกขาววิทยาศาสตรมากเทากับขาวที่ไมเปนวิทยาศาสตร
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2541 : 16 )
แหลงการศึกษานอกโรงเรียนที่จะเนนใหประชาชนไดรจู ักกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้น คือ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ ซึ่งในปจจุบันยังมีเปนจํานวนนอยมาก และไดรับ
การสนใจนอย การจัดการศึกษาดานนี้จึงยังไดผลไมนาพอใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2541 : 17 )
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ปญหาดังกลาวกําลังไดรับการแกไขจากหลายองคกรที่เกี่ยวของ ใน
ระดับชาติมีการกําหนดมาตรการและแนวทางตาง ๆ ของการจัดการทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางชัดเจน ดังขอความในมาตรา 25 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กลาววา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศูนยการกีฬาและนันทนาการ……”
และแนวทางหนึ่งที่กลาวถึง คือ การสรางกลไกใหเกิด
บรรยากาศดานการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมใหมากขึ้น
โดยสงเสริมใหมี
ศูนย การเรียนรูดวยตนเอง เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร สวนสัตว ฯลฯ กระจายอยู
ตามชุมชน ตาง ๆ แหลงเรียนรูเหลานีจ้ ะเปดโอกาสใหทั้งนักเรียนในระบบ นอกระบบ และ
ประชาชนทั่วไปไดเขาไปสัมผัสกับการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดตลอดเวลา โดยการจัด
กิจกรรมและนิทรรศการที่ใหทั้งความรูและความสนุกสนาน
เปนการกระตุนเรงเราใหเกิด
ความสนใจและเขาใจวิทยาศาสตร
สามารถนําไปใชในวิถชี ีวิตประจําวันได (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 : 28 )
หากพิจารณาถึงการดําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย จะพบวามีหลาย
หนวยงานทีด่ ําเนินการดานนีอ้ ยูทั้งภาครัฐและเอกชน แตกิจกรรมหลักจะแตกตางกันออกไป เชน
ศูนยวิทยาศาสตรทางทะเลหรือพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ดําเนินงานโดยกรมประมงหรือมหาวิทยาลัยบาง
แหง ศูนยอนุรักษพนั ธุสัตวปาหรือสวนสัตว ดําเนินงานโดยกรมปาไมหรือหนวยงานเอกชน
ทองฟาจําลอง ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ดําเนินงานโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิพิธภัณฑเด็ก
ดําเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ดําเนินงานโดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม แหลงเรียนรู
ประเภทนี้ควรมีการสงเสริมใหเกิดขึ้นทัว่ ไป ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนสวนหนึง่
ในการสราง “สังคมแหงการเรียนรู” ตอบสนองแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต
ปจจุบันหลายหนวยงานทีด่ ําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตร
ไดขยายเครือขายการ
ดําเนินงานออกไปสูภูมภิ าค
เพื่อเปนการกระจายโอกาสในการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยศูนย
วิทยาศาสตร ตัวอยางหนวยงานดังกลาว เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอก
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ทําการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดจํานวน 12 แหง
ขึ้นใน
แตละเขตการศึกษา เขตการศึกษาละ 1 แหง และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ มีแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค ไดแก พิพิธภัณฑวทิ ยาศาสตรและ
วัฒนธรรมพายัพในจังหวัดเชียงใหม และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอีสานในจังหวัด
นครราชสีมา เปนตน
อยางไรก็ตาม สภาพการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว ยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา
ตางคนตางใชทรัพยากรเทาที่ตนมีและหาได
ยังขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกันทั้งระดับ
หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ มิไดมีการรวมตัวและประสานความรวมมือ เพื่อสราง
กลุมผูดําเนินงานรวมกันในเชิงการสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร ขาดการศึกษา
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และวิจัยเรื่องการเรียนรูวิทยาศาสตร พฤติกรรมผูเขาชม รวมถึงการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเปน
การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรมีการศึกษาหารูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรที่
เหมาะสมกับประเทศไทย โดยศึกษาแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรประเภทนี้ทั่วโลกจากเอกสารและ
ขอมูลทางระบบอินเตอรเนต เพื่อหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ รวมถึงการดําเนินงาน และนํามาเปนแนวทางในการศึกษาหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญดานศูนย
วิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยาศาสตรในประเทศไทย ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะทําใหศูนย
วิทยาศาสตรหรือหนวยงานอืน่ ๆ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน ไดมแี นวทางในการนําไปพัฒนา
การจัดกิจกรรมและดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเปนการประหยัดงบประมาณ
และระยะเวลาในการทํางาน รวมถึงเปนการสงเสริมใหองคกรและหนวยงานตาง ๆ ไดมีแนวคิดใน
การดําเนินการดานนี้เพิ่มขึ้น
เพือ่ สรางแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหเกิด “สังคมแหงการเรียนรู” ขึ้นในประเทศไทยใหจงได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการศึกษาจาก
เอกสารจากระบบอินเตอรเน็ต
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ประโยชนของการวิจัย
ผลของการศึกษาครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการดําเนินงานของแหลงเรียนรูประเภทศูนย
วิทยาศาสตรในประเทศไทยทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ใหสามารถนําขอมูลไปประกอบการ
วางแผนเพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจและความตองการของผูรับบริการ อีกทั้งสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษารูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศใชวิธีวิเคราะหเอกสาร
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1.1 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ศึกษาไดแกศูนยวทิ ยาศาสตรทั่วโลกที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.1.1 เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวทิ ยาศาสตรเทคโนโลยี ( Association of
Science – Technology Centers : ASTC ) เฉพาะศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลรายละเอียดใน
ระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมโยงกับเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ที่เวบไซต
http://www.astc.org/
1.1.2 มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในขอบขายที่กวางขวาง ไมเนนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน มีการจัดแสดงนิทรรศการ
ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยาอยูในศูนยวิทยาศาสตรแหงเดียวกัน มิได
เปนเพียงพิพิธภัณฑสัตวน้ํา สวนพฤกษศาสตร หรือพิพิธภัณฑดานอวกาศเพียงดานเดียว
1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษารูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรในขอ 1.1 จากแหลงขอมูลโดยทําการ
วิเคราะหเกีย่ วกับลักษณะการจัดกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน ในประเด็นตอไปนี้
1.2.1 ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
1.2.1.1 เนื้อหาของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่จดั มีกี่สาขา จัด
สาขาใดบาง เชน
1. ธรรมชาติวิทยา(สัตววิทยา, พฤกษศาสตร, ธรณีวิทยา)
2. ดาราศาสตรและอวกาศ
3. มนุษยและสิ่งแวดลอม
4. การแพทยและสาธาณสุข
5. ฯลฯ
1.2.1.2 ลักษณะของนิทรรศการถาวร
1. หัวขอนิทรรศการถาวรที่จัดในแตละสาขาตามขอ 1.2.1.1
เปนเรื่องใดบาง เชน เรื่องเวลา เรื่องแสง เรื่องน้ํา เรื่องพลังงาน ฯลฯ
2. รูปแบบของนิทรรศการถาวรเปนอยางไร เชน มี
กระบวนการเรียนรูอยางมีสว นรวม (interactive exhibits) โดยการสัมผัส ทดลองดวยตนเอง
หรือเพียง จัดแสดงไวเฉย ๆ (static display) และสื่อการเรียนรูที่ใชมีลักษณะเปนอยางไร
1.2.1.3
นิทรรศการประเภทอืน่
ๆ ที่มีในศูนยวิทยาศาสตร
นอกเหนือจากนิทรรศการถาวรในขอ 1.2.1.2 มีกี่ประเภท ตัวอยางเชน สวนวิทยาศาสตร สถาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทองฟาจําลอง นิทรรศการชั่วคราว ฯ ล ฯ
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1.2.1.4 ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาในลักษณะใดบาง เชน
1. หองทดลอง (workshops, laboratories)
2. โปรแกรมการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
4. การแขงขันแกปญหาวิทยาศาสตร
5. การอบรมครูวิทยาศาสตร
6. การเขาคายวิทยาศาสตร
7. ฯลฯ
1.2.2 กระบวนการดําเนินงาน 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. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ เชน หองสมุด
อินเตอรเน็ต รานอาหาร พืน้ ที่สําหรับรับประทานอาหารที่นํามาเอง หองพักเด็กเล็ก ฯ ล ฯ
5 วิธีการจัดทําหรือจัดหานิทรรศการ
2. การศึกษารูปแบบศูนยวทิ ยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยใชวิธีสํารวจ
ความคิดเห็น
2.1 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการสํารวจความคิดเห็นมี 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญดานศูนย
วิทยาศาสตรในประเทศไทยจํานวน 44 คน และครูผูสอนวิทยาศาสตรที่เขารวมอบรมเรื่อง การ
เรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
จัดโดยองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ จํานวน 3 รุน รุนละ 320 คน รวมครูผูสอนทั้งหมดจํานวน 960 คน
2.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
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ศึกษาความคิดเห็นของประชากรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาความคิดเห็นสอดคลองกับขอบเขตเนื้อหาใน
การวิเคราะหเอกสารรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก ในดานตอไปนี้
2.2.1 ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
1. เนื้อหาที่จดั
2. ลักษณะของนิทรรศการ
3. ลักษณะของกิจกรรมการศึกษา
2.2.2 กระบวนการดําเนินงาน ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
2. บุคลากร
3. วิธีการหารายได
4. วิธีการประชาสัมพันธ
5. วิธีการจัดทําและจัดหานิทรรศการ
6. บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษารูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศ
สวนใหญเปนการรวบรวม
ขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต
ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมอยูเสมอ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2544
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก
โดยการวิเคราะหเอกสารและขอมูลจาก
เครือขายอินเตอรเนต ในดานตอไปนี้
- การจัดกิจกรรม
- การดําเนินงาน

สังเคราะหรูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรทั่วโลก
เพื่อนํามาพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและ
ครูผูสอนวิทยาศาสตรถึงรูปแบบของ
ศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
ศูนยวิทยาศาสตรถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ
ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย

สอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน
วิทยาศาสตรถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ
ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย

นําเสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยในครั้งนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอใน 5 ตอน ตอนแรกกลาวถึงพิพิธภัณฑ
ความหมายและประเภทของพิพิธภัณฑ ตอนที่สองกลาวถึงพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ ที่มีในประเทศไทย ตอนที่สามกลาวถึงศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนรูป
แบบใหมของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและบทบาททางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร ตอนที่สี่กลาว
ถึงความเปนมาของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยและศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ และตอน
สุดทายกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิพิธภัณฑ : ความหมายของพิพิธภัณฑ
เมือ่ กลาวถึง “พิพิธภัณฑ” คนสวนใหญมักจะนึกถึงสถานที่เก็บของเกาที่เลิกใชงานแลว
ของมีคา ของสําคัญในราชวงศ หรือสมบัติของชาติในอดีต มีบรรยากาศเงียบสงบ เปนสถานที่
สําหรับนักวิชาการที่จะไปศึกษาหาความรูจากของโบราณเหลานั้น ไมใชสถานที่สาหรั
ํ บประชาชน
ทัว่ ไปเขาไปหาความสนุกสนาน ความเขาใจดังกลาวเปนเพราะพิพิธภัณฑในประเทศไทยสวนใหญ
มีลกั ษณะและทําหนาที่เชนนั้น ความจริงแลว พิพิธภัณฑยังมีความหมายที่กวางขวางกวานั้น และ
ทําหนาที่ในการใหบริการในดานอื่น ๆ ไดเชนกัน
นับตัง้ แตมีการสัมมนาเรื่องหนาที่ทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ ซึ่ง UNESCO จัดขึน้ ใน
ป พ.ศ. 2501 ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ทําใหความหมายและขอบขายของ
พิพธิ ภัณฑมกี ารพัฒนามาโดยตลอด
ความหมายที่ใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน
ไดแก
ความหมายที่สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (International Council of Museum : ICOM) กําหนด
ไวในบทบัญญัติมาตรา 3 และ 4 ดังนี้ ( ประชุม พุมเพ็งพันธุ 2530, อางถึงใน สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 ข : 8 – 9 )
มาตรา 3 “สถาบันถาวรใดก็ตาม ที่ตั้งขึ้นโดยไมหวังผลประโยชนหากําไร จัดตั้งขึ้น
เพือ่ บริการรับใชสังคมและเพื่อการพัฒนาสังคม และเปดโอกาสใหสาธารณชนทั่วไปเขาชม เพื่อ
ประโยชนในทางสงเสริมการอนุรักษ การคนควาวิจัย การสื่อสารความรูความเขาใจ และจัดแสดง
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เผยแพรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาหาความรู เพื่อการเลาเรียน และเพื่อความบันเทิงใจ ตอ
หลักฐานทางวัตถุอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอมของมนุษยเรา
ถา
สถาบันใดอยูในขอบขายนี้ สถาบันนั้นถือวาเปนพิพิธภัณฑสถาน”
มาตรา 4 ยังไดกลาวถึงคําจํากัดความวา พิพิธภัณฑสถานยังรวมถึง
1. สถาบันเพื่อการอนุรักษหรือสงวนรักษา และแกลเลอรี่ที่จัดแสดงและเปดบริการ
อยางถาวร เชน หอสมุด หอจดหมายเหตุ
2. โบราณสถานทางธรรมชาติวิทยา แหลงทางโบราณคดี และแหลงทางชาติพันธุวิทยา
ตลอดจนโบราณสถานทางประวัติศาสตร
และแหลงหรือสถานที่ที่มีลักษณะเปนพิพิธภัณฑใน
ตัวเองโดยธรรมชาติ ซึ่งควรคาแกการอนุรักษและปลูกฝงความรูความเขาใจ
3. สถาบันที่จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เชน สวนพฤกษชาติ สวนสัตว สถานเลี้ยง
สัตวนํ้า บริเวณสงวนสิ่งมีชีวิต (Vivara) วนอุทยาน
4. สถานที่ธรรมชาติ ที่จัดไวเปนเขตสงวน
5. ศูนยวิทยาศาสตรและหอดาราศาสตร
ความหมายที่กรมศิลปากร ไดรวบรวมไวและเผยแพรมีดังนี้ (กรมศิลปากร 2532, อางถึง
ใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 ข : 10)
Webster’s Dictionary of Synonym บัญญัติความหมายของพิพิธภัณฑสถานไววา
พิพธิ ภัณฑสถานเปนที่สะสมหรือรวบรวมวัตถุทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร สิ่งแปลกประหลาดและ
ศิลปวัตถุ
Dictionary of Education (Carter V. Good) ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑสถานไววา
เปนสถานที่รวบรวมหรือสงวนวัตถุที่มีความสําคัญทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร และศิลปะ
ศาสตราจารยฟอยลส (Floyles) แหงมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร (Rochester) ประเทศ
อังกฤษ ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑสถานวา เปนสถาบันซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะเก็บรักษาวัตถุ
ทีแ่ สดงถึงปรากฎการณทางธรรมชาติ
สรุปไดวา พิพิธภัณฑ เปนสถาบันเปดที่มุงใหบริการการศึกษา และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแกสาธารณชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยจะใหบริการดานใด
ดานหนึง่ ก็ได เชน ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ฯ ล ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสนใจและความพรอม
ของพิพธิ ภัณฑนนั้ ๆ วาจะใหบริการดานใดบาง บริการของพิพิธภัณฑเปนบริการการศึกษาที่จัดให
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ผูเ ขาชมไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง
สามารถเรียนรูดวยตนเองเปนหลักสําคัญ

โดยจัดเตรียมสิ่งแสดงใหอยูในรูปที่เอื้ออํานวยใหผูชม

ประเภทของพิพิธภัณฑ
พิพธิ ภัณฑโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ บางแหงจัดแสดงความรูในหลาย ๆ สาขา บาง
แหงจัดแสดงเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (ICOM) จัดแยกประเภท
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. พิพธิ ภัณฑดานประวัติศาสตร (History Museums)
3. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (Science Museums)
นอกจากนี้ บุญเริง แกวสะอาด (2534 : 9) ไดแบงประเภทของพิพิธภัณฑตามลักษณะ
หนาทีแ่ ละการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. พิพธิ ภัณฑในลักษณะดั้งเดิม (Traditional Museums) จะเนนการสงวนรักษา และ
แสดงวัตถุทเี่ ปนของจริง เนนถึงคุณคาของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในดานธรรมชาติวิทยาก็จะเนน
การสงวนรักษา คนควารวบรวมตัวอยางทรัพยากร เพื่อใชในการศึกษา อางอิง วัตถุพิพิธภัณฑจึงมี
คาสําหรับการเรียนรูของนักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร นักโบราณคดี และนักศึกษาเปนสําคัญ
2. พิพธิ ภัณฑแนวใหม ซึ่งมีการเพิ่มกิจกรรมการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไปมากขึ้น
กิจกรรมตาง ๆ จะเนนการเรียนรูดวยตนเอง และเนนกิจกรรมที่ผูชมมีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ
ดวยตนเอง เชน มีการทดลองในนิทรรศการ มีการทดลองในหองปฏิบัติการ มีกิจกรรมสงเสริมให
พอแมลกู ไดทาร
ํ วมกัน ในการเรียนรูดวยเครื่องเลน เครื่องทดลอง หรือกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ
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พิพธิ ภัณฑประเภทตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนประเภทที่มี
จํานวนนอยที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่มีพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรมากที่สุดใน
โลกนัน้ จากจํานวนพิพิธภัณฑทั้งหมด 7,000 กวาแหง เปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรประมาณ 1 ใน
5 แตเปนประเภทที่มีผูสนใจเขาชมมากที่สุด โดยมีจํานวนผูชมถึงเกือบครึ่งของผูชมพิพิธภัณฑ
ทั้งหมด ( Danilov 1990 : ix )
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรยังสามารถแบงออกเปนประเภทหรือสาขาตาง ๆ อีกมากมาย
ตามลักษณะของวัตถุและกิจกรรม ถึงแมบางแหงจะไมไดใชคาว
ํ าพิพิธภัณฑ แตก็มีบทบาท
การดําเนินงานเชนเดียวกัน จําแนกไดดังนี้ (Danilov 1990 : x )
1. สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (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. ทองฟาจําลองและหอดูดาว ( Planetarium and Observatories )
9. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( Science and Technology Center )
10. พิพิธภัณฑยานยนต ( Transport, Automobile and Railway Museum )
11. สวนสัตว ( Zoo, Wildlife Park )
12. อื่น ๆ
ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตร (Science Center) หรือศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and
Technology Center) ในความหมายเดียวกัน เปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรรูปแบบใหมซึ่งเกิดขึ้นเปน
จํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ 50 ปที่ผานมา และภายในระยะเวลาไมนานนัก
พิพธิ ภัณฑรูปแบบนี้ก็ไดรับความนิยมสูงสุด ศูนยวิทยาศาสตรกวา 300 แหงในสหรัฐอเมริกามี
ผูชมถึงปละ 115 ลานคน ซึ่งมากขึ้นถึง 3 เทาจากเมื่อ 10 ปที่แลว (Bjerklie 1999 : 1 ) และ
ถือไดวามีประสิทธิภาพสูงสุดไปทั่วโลก
ลักษณะของพิพิธภัณฑรูปแบบนี้ที่แตกตางไปจาก
พิพธิ ภัณฑในลักษณะดั้งเดิม (Traditional Museums) คือ มีการใหความรูความเขาใจแกคนทั่วไปใน
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เรือ่ งของวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการแพทย โดยผานกระบวนการเรียนรูที่สนุกสนาน ไดทั้งความรูและความบันเทิง และสิ่งที่
นาสนใจทีสดุ คือ การใชเรื่องราวในปจจุบันมากกวาที่จะเปนประวัติศาสตร นิทรรศการที่จัด
แสดงเนนการเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมสัมผัส ทดลอง จับตองดวยตนเอง (honds-on exhibits)
มากกวาการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑที่มีคา (Danilov 1982 : 3) โดยทัว่ ไปแลวการจัดกิจกรรมใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรมักไมตองมีนักวิชาการเฉพาะดานหรือภัณฑารักษ (curator) มาคอยดูแล และ
ไมไดเนนหนักในเรื่องงานวิจัยดานวิทยาศาสตร จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปที่ไมมี
ความรูพ นื้ ฐานดานวิทยาศาสตรลึกซึ้งมากนักไดเขาไปเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยวทิ ยาศาสตรจานวนมาก
ํ
โดยเฉพาะในตางประเทศ มักใชชื่อที่แสดงถึงความมี
ชีวติ ชีวา และกระตุนความสนใจของเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเรียนรูหลักการทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางของชื่อตาง 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)
ศูนยวทิ ยาศาสตรบางแหงเดิมจัดตั้งขึ้นเปนพิพิธภัณฑทางธรรมชาติ มีลักษณะการจัด
นิทรรศการแบบดั้งเดิม (Traditional Museum) แตภายหลังไดปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสูการจัด
นิทรรศการที่เนนใหผูชมมีสวนรวม สนุกสนาน และเราใจ ตัวอยางเชน Science Museums of
Minnesota ที่เมืองเซนตปอล ( St.Paul ) ซึง่ จัดตั้งขึ้นตั้งแต ป ค.ศ. 1907 Rochester Museum and
Science Center ในเมืองนิวยอรค จัดตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1912 และ Cranbrook Institute of Science
ในเมืองมิชิแกน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1930 (Danilov 1990 : 291-292) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช
คําวา “ศูนยวิทยาศาสตร” “ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และ “พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร” ใน
ความหมายเดียวกัน
บทบาททางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร
บทบาทที่สํ าคัญและเปนวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรคือบทบาท
ในการใหการศึกษา (Allmon 1994, Chizar, Murphy and liff 1990, Conway 1982, quoted in
Heimlich 1996 : 2 )โดยเปนแหลงความรูที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดเพิ่มเติมความรูความ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและธรรมชาติรอบตัว ในศูนยวิทยาศาสตรมีการจัด
แสดงนิทรรศการในเนื้อหาและเรื่องราวที่หลากหลาย มีทั้งการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตร
การจัดแสดงวัตถุตัวอยาง เครื่องจักรกลและอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ รวมไปถึงการจัดแสดงผลงาน
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ของนักวิทยาศาสตร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความรูเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเรา ตัวอยาง
เชน ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษยและพฤติกรรมของสัตว เปนตน
นิทรรศการดังกลาวขางตนของศูนยวิทยาศาสตร มีลักษณะที่จะสามารถกระตุนผูชม
ใหเกิดปฏิสมั พันธกับตัวนิทรรศการ โดยใหผูชมเกิดคําถาม อันเปนการชวยใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง ตัวนิทรรศการมักถูกออกแบบใหจัดแสดงปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งในธรรมชาติหรือ
กระบวนการตามปกติของธรรมชาติที่ซับซอน โดยแยกปรากฏการณหรือกระบวนการนั้น ๆ ให
โดดเดนออกมาจากปรากฏการณรอบ ๆ เพื่อใหผูชมเกิดความอยากรู อยากทดลอง ไดทดลองทําดู
และในที่สุดเกิดความรูความเขาใจในสิ่งนั้น ๆ
นอกเหนือจากบทบาทในการใหความรูเรื่องวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรยังเปนแหลง
การเรียนรูท ี่สามารถกระตุนใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
ประสบการณการเรียนรูที่ไดจาก
ศูนยวิทยาศาสตรสามารถทําใหผูชมทั้งเด็กและผูใหญเกิดความอยากรูอยากเห็น
และชอบที่จะ
คนหาคําตอบ หลายคนพบวาหลังจากที่พวกเขาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรแลว พวกเขาเริ่มสังเกตสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมเคยทํามากอน และพวกเขาสามารถเขาใจปรากฏการณตาง ๆ
ไดชัดเจนและลึกซึ้งขึ้นกวาเดิม
เนือ่ งจากศูนยวิทยาศาสตรมีบทบาทในการใหการศึกษา เราจึงจัดศูนยวิทยาศาสตรเปน
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน (Nonformal Institutions) เชนเดียวกับสถานที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คลาย ๆ กัน เชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว ศูนยศึกษาธรรมชาติ สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งถือเปน
แหลงเรียนรูนอกระบบโรงเรียน ที่เปดโอกาสใหผูเขาชมมีการเรียนรูตลอดชีวิต (Schroeder 1970,
quoted in Heimlich 1996 : 1) การจัดการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตรมีลักษณะที่แตกตางไปจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งอาจมีขอบเขตจํากัดบางอยาง ศูนยวิทยาศาสตรสามารถจัดโปรแกรม
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ
จึงทําใหสามารถเขาถึงกลุมครอบครัว
ชุมชน เยาวชน สตรี และกลุมคนที่ไมไดเปนผูที่ศึกษาหรือทํางานดานวิทยาศาสตรโดยตรง
ถึงแมศูนยวิทยาศาสตรจะเปนแหลงเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
แตสื่อการเรียนรูใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรใชสาหรั
ํ บการสอนในโรงเรียนไดเปนอยางดี
ครูสามารถใชนิทรรศการเปน
สือ่ การสอน หรือจัดทําใบงานใหนักเรียนคนหาคําตอบในขณะที่เขามาชมศูนยวิทยาศาสตร และ
ใชเปนตนแบบในการพัฒนาสื่อการสอนในชั้นเรียนได ศูนยวิทยาศาสตรจานวนมากมี
ํ
โปรแกรม
สําหรับพัฒนาครูวิทยาศาสตรทั้งกอนเขาทํางาน (Pre-service) และในขณะประจําการอยู(In-service)
นอกจากนี้ ศูนยวิทยาศาสตรหลาย ๆ แหงยังจัดใหมีหองสมุด ศูนยสารสนเทศ ฟลม หองแสดง
สาธิตทางวิทยาศาสตร
ฯลฯ
เพื่อใหผูสนใจไดคนควาขอมูลเพิ่มเติมอีกดวย
ถือไดวา
ศูนยวทิ ยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูที่สามารถตอบสนองการศึกษาในระบบโรงเรียน
โดยเปน
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แหลงสนับสนุนทรัพยากรที่เปนสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเนื้อหาของ
นิทรรศการสว นใหญ ใ นศูน ย วิทยาศาสตรสอดคลองกับหลักสูตรในโรงเรียนโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จากผลการสํารวจแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตามอัธยาศัย (A National Survey of
Institutions of Informal Science Education 1994 ) ของสหรัฐอเมริกาจํานวน 440 แหง ซึ่ง
ประกอบดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สวนสัตว สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
สวนพฤกษศาสตร ทองฟาจําลอง พิพิธภัณฑเด็ก และศูนยศึกษาธรรมชาติ พบวารอยละ 75 มี
การจัดเพือ่ สนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเห็นวาเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยแต
ละแหงสนับสนุนโรงเรียนประมาณ 50 แหง และครูประมาณ 1,000 คน ในรูปแบบของการจัด
ใหนกั เรียนเขามาชมและทํากิจกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะ หรือการมีหนวยบริการเคลื่อนที่เขาไปจัด
กิจกรรมใหเด็กนักเรียนถึงในโรงเรียน การฝกอบรมครู ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการฝก
ปฏิบตั ิการและใหคําปรึกษา รวมถึงสนับสนุนสื่อชุดทดลองทางดานวิทยาศาสตร (American
Science Technology Association 2000)
นอกเหนือจากการสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตรยังอํานวย
ประโยชนแกนักศึกษาที่อยูนอกระบบโรงเรียน ซึ่งประสบปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตร ทั้งปญหาขาดแคลนครูผูสอน ขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน แมแตหอง
ปฏิบตั กิ าร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 : 34 ) การใชประโยชนจาก
ศูนยวทิ ยาศาสตรจะชวยใหปญหาเหลานี้ลดนอยลง โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในศูนยวิทยาศาสตร
ทดแทน ทั้งเนื้อหานิทรรศการและการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตรและเปาหมายในการ
เรียน เชนเดียวกับนักเรียนในระบบโรงเรียน
นอกจากนี้
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ก็ไดเปดโอกาสใหศูนยวิทยาศาสตรทาหน
ํ าที่เปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวติ ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอความพยายามในการนําองคความรูและการบริการทางวิชาการใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรมาเชื่อมโยงกับระบบการศึกษามากขึ้น
โดยการนําความรูที่เกิดจาก
ศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยเทียบโอนมาสูการศึกษาในระบบ
(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 ข : 16)
สําหรับผูที่ไมไดกาลั
ํ งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตรเปน
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต ที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกกลุมเปาหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ไดเขามาแสวงหา
ความรู ขอมูลขาวสาร และฝกทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันจําเปนสําหรับการดํารง
ชีวติ ไดตลอดชีวิตของเขา เมื่อใดก็ไดเทาที่เขาตองการ
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การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยวทิ ยาศาสตรเปนสถาบันการศึกษา
แตศูนยวิทยาศาสตรไมใชโรงเรียน
ศูนยวทิ ยาศาสตรสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางและทําไดยากในโรงเรียน นักการศึกษา
นักวิทยาศาสตร และนักออกแบบ ตางก็ตระหนักดีวาพวกเขากําลังจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม
ลักษณะที่แทจริงและขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรก็ยังไมเปนที่เขาใจมากนัก
งานวิจยั เกีย่ วกับประสบการณการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทายาก
ํ
เนื่องจากลักษณะ
ของนิทรรศการที่เนนการมีปฏิสัมพันธของผูชม และไมตองมีคาอธิ
ํ บาย พื้นฐานความรูและภูมิหลัง
ทีแ่ ตกตางกันของผูชม และรูปแบบที่หลากหลายของศูนยวิทยาศาสตรเอง การศึกษาวิจัยเรื่อง
การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
มักเปนการศึกษาพฤติกรรมของผูชมหรือการสัมภาษณผูชม
ในประเด็นตาง ๆ ผลจากการศึกษาทําใหเขาใจพฤติกรรมของผูชมศูนยวิทยาศาสตร และไดรูวาควร
ออกแบบนิทรรศการและคําอธิบายอยางไร
ลักษณะของงานวิจัยในปจจุบันจึงเปนเพียงการหา
รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับศูนยวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามดวยลักษณะตาง ๆ เหลานี้เองที่ทาํ
ใหศนู ยวทิ ยาศาสตรนาสนใจ และหากไดทาการศึ
ํ
กษาวิจัยในเรื่องของประสบการณการเรียนรูใน
ศูนยวิทยาศาสตรก็จะเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่ง
การจัดการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร สามารถจัดไดในหลายลักษณะ กิจกรรมบาง
ประเภทเปนการเรียนรูอยางเปนทางการ (formal learning) เชน การฝกปฏิบัติการ (workshop)
การบรรยาย (lectures) การจัดชั้นเรียน (classes) และการแสดง (shows) เนือ่ งจากกิจกรรมเหลานี้มี
หลักสูตร มีวัตถุประสงคและแบบแผนการเรียนรูที่แนนอน ควบคุมโดยผูจัด กิจกรรมบางประเภท
เปนการจัดการเรียนรูอยางไมเปนทางการ (nonformal learning) ซึง่ ดําเนินการโดยเจาหนาที่ เชน
การนําชมพรอมอธิบาย (tours) แผนปายคําอธิบาย (information signage) นิทรรศการและ
กิจกรรมการทดลองตาง ๆ (exhibits/interactive displays) และการที่ผูชมแตละคนเขาชม
ศูนยวทิ ยาศาสตรดวยตนเอง และเลือกที่จะเรียนรูอะไรบางในศูนยวิทยาศาสตรนั้น ถือเปนการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (informal learning) (Deim 1994) ดังนัน้ จึงกลาวไดวา การเรียนรูใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรนั้นเปนทั้งการเรียนรูอยางเปนทางการ
เปนทั้งการเรียนรูอยางไมเปนทางการ
และเปนทั้งการเรียนรูตามอัธยาศัย (Heimlich 1996)
บางครัง้ อาจมีผูกลาววา
การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนการศึกษาตามอัธยาศัย
เนือ่ งจากเปนการเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง เปนการชี้นําตนเองโดยไดรับการจูงใจใหมี
ความสนใจใฝรู เกิดความสงสัย การคิดคนหาคําตอบ และสรางสรรคจินตนาการจากการชม
นิทรรศการ ผูชมเปนผูตัดสินใจและจัดโปรแกรมของตนเองในการชมนิทรรศการ โดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนเปนความรู และความบันเทิง หรือทั้งสองอยาง กิจกรรมการศึกษา
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ตามอัธยาศัยสวนใหญที่จัดนั้น
มักเนนการมีสวนรวมในการคนหาคําตอบและเปดโอกาสใหมี
ปฏิสมั พันธกันระหวางเด็กและผูใหญ หรือเปนกิจกรรมที่ทั้งเด็กและผูใหญรวมกิจกรรมได ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว พอ แม ลูก เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ตามอัธยาศัย อันเปนสิ่งที่ตลอดชีวิตของแตละบุคคล จะพบกับบรรยากาศเชนนี้มากมายกวา
การเรียนรูในโรงเรียน (National Science Foundation 1999)
ประสบการณการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
จุดเดนของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรคือการที่ไดมีความสัมพันธกับผูอื่น (Peer
Interaction) บรรยากาศการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรทาให
ํ ผูที่เขามาชมศูนยวิทยาศาสตร ไมวาจะ
มากับกลุมเพื่อน มากับครอบครัว หรือกลุมนักเรียนจากโรงเรียน ตางก็จะไดมีกลุมสัมพันธทั้ง
โดยตัง้ ใจและไมตั้งใจ กลุมของผูชมนิทรรศการแตละกลุมประกอบดวยบุคคลที่มีความแตกตางกัน
ในดานตาง ๆ เชน อายุ ประสบการณ และภูมิหลัง นิทรรศการแตละชุดจะทําใหเกิดการพูดคุย
โตตอบกันระหวางกลุมผูชม ซึ่งอาจเปนนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู หรือระหวางเด็กกับ
ผูป กครอง ใหไดมีโอกาสทดลองและเลนรวมกัน บทบาทในการเปนครูสลับจากคนหนึ่งไปสู
อีกคนหนึง่ หรือกลับไปมาระหวางกัน
หรือผูชมคนหนึ่งอาจไดยินคําอธิบายแกกันระหวางผูชม
คนอืน่ ๆ ซึง่ ทําใหเขาไดมีความรูความเขาใจในนิทรรศการเรื่องนั้นไปดวย จากการสํารวจ
นิทรรศการที่ผูชมสนใจมาก ๆ พบวามักเปนนิทรรศการที่ไดรับการออกแบบใหไดทดลองพรอม
กันมากกวา 1 คน
ผูช มที่เขามาชมศูนยวิทยาศาสตรนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเรียนรู ทั้งสําหรับ
ตนเองหรือครอบครัว ซึ่งแตกตางจากการไปเที่ยวสวนสนุก ประสบการณจากการเรียนรูใน
ศูนยวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทาได
ํ งาย ๆ และสนุกสนาน ผูชมจํานวนมากกลับมาเที่ยวชม
ศูนยวทิ ยาศาสตรหลายครั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสนุกสนานและไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพิ่มขึ้น
จากการติดตามสังเกตพฤติกรรมของผูที่เขาชมศูนยวิทยาศาสตรภายในอาคาร พบวา
ผูช มเดินดูนิทรรศการที่ตนสนใจ และผานเลยนิทรรศการที่ตนไมสนใจหรือเคยดูมาแลว โดย
การตัดสินใจของเขาเอง ไมจาเป
ํ นตองดูทุกนิทรรศการ ซึ่งลักษณะในการจัดนิทรรศการก็เอื้อแก
การกระทําเชนนั้น จูดี้ ไดมอนด ไดทาการศึ
ํ
กษากลุมผูชมที่มาเปนครอบครัว โดยการติดตาม
สังเกตระหวางการเดินดูนิทรรศการ พบวา บางนิทรรศการใชเวลาไมถึงนาที แตบางนิทรรศการ
ใชเวลานาน 5 – 30 นาที ซึ่งสอดคลองกับ และจอหน ฟอลค ทําการศึกษาที่สถาบันสมิธโซเนียน
(Smithsonian) พบวาผูชมเลือกดูเฉพาะในเรื่องที่เขาสนใจและพรอมที่จะคนควาตอไป
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ในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญผูชมใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และพบวา
สวนใหญมาชมแลวหลายครั้ง จํานวนมากกวารอยละ 10 กลับมาอีกภายใน 6 เดือน ในการ
ดูนทิ รรศการบางอยางแมจะเปนนิทรรศการที่เคยดูแลวก็ยังคงสนุกสนาน และเต็มใจที่จะอธิบายให
ผูอ นื่ ไดรหู รือทําใหดู นักเรียนบางคนกลับมาใหมกับผูปกครอง นักเรียนบางคนหรือแมแตครูก็ตาม
นํานิทรรศการที่เห็นไปใชในหองเรียน โดยศูนยวิทยาศาสตรจะมีคูมือหรือชุดทดลองและอุปกรณ
ขายเพื่อใหนําไปทดลอง เลน หรือคนควาตอที่บานได
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
ยุคล พิริยะกุล ( 2535 ค : 43 – 44 ) กลาวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษาใน
ศูนยวิทยาศาสตรไวดังนี้
1. ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง ตาม
ความพอใจ โดยผูอ านวยความสะดวกจะไม
ํ
เขามามีสวนในการควบคุม สัง่ การ หรือกําหนดให
ผูเรียนปฏิบัติตาม
2. เปนการเรียนรูดวยตนเอง ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมจากั
ํ ดเวลา เรียนไดตาม
ความพอใจและความสนใจของผูเรียน อาจมีผูอานวยความสะดวกทํ
ํ
าหนาที่กระตุนความสนใจ และ
ชวยเหลือใหผูเรียนสามารถหาคําตอบจากปญหาตาง ๆ โดยการคนพบดวยตนเอง
3. อุปกรณหรือสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่จัดสรางขึ้น ควรมุงเนนใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินผสมผสานไปกับเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตรที่ผูเรียนจะเกิดความรูสึกตื่นเตนและอยาก
จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่องกันไปโดยไมรูสึกเบื่อหนาย
4. เปนการเรียนรูที่มุงเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธในกลุมผูเรียนดวยกัน หรือเด็กกับ
ผูใ หญสามารถเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกันไดโดยเปดเผย ภายใตบรรยากาศของความเปนเพื่อน
และการเปนมิตรที่ดีตอกัน
5. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลาวคือ
สามารถไดยินดวยหู เห็นดวยตา สัมผัสดวยมือ และดมกลิ่นไดดวยจมูก เปนตน ไมใชการเรียนรูที่
ผูเ รียนมีสิทธิแคเพียงการดูดวยตา เชน กิจกรรมในพิพิธภัณฑแบบดั้งเดิม
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและพลังงานแหงอเมริกา ( American Museum of Science and
Energy 2000) กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตรไวดังนี้
1. เปนกิจกรรมที่ใหประสบการณการเรียนรูดานวิทยาศาสตร พลังงานและเทคโนโลยี
โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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2. กิจกรรมทีจ่ ดั ควรกระตุนความสนใจในดานวิทยาศาสตร พลังงานและเทคโนโลยี ใน
ขณะเดียวกันจะตองใหผูเรียนสามารถตั้งคําถาม
และคนหาคําตอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในชีวิต
ประจําวันได เพื่อสงเสริมใหบุคคลนั้นเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
3. กิจกรรมที่จัดควรอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตรใหเขาใจไดงาย ๆ
ครูหรือ
ผูปกครอง สามารถเขามารวมกิจกรรม แลวนําไปจัดในชั้นเรียนหรือที่บานได
จากคํากลาวตาง ๆ ขางตน พอสรุปไดวา การเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรเปนการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยการแตะตอง สัมผัส ทดลอง แสวงหาปญหาและคนพบวิธีแกปญหา ตลอดทั้ง
เรียนรูแ ละเขาใจกฎเกณฑหรือหลักการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง
สื่อการเรียนรูที่ใชใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรจะมีลักษณะของความมีชีวิตชีวา เชิญชวน และทาทายใหเกิดการเรียนรู โดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกดําเนินกิจกรรมได
หลากหลาย ตามระดับความสามารถและความสนใจของตนที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับที่ Screven
( 1976 : 271, อางถึงใน ยุคล พิริยะกุล 2535 ค : 46) กลาววา พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูซึ่งมี
การจัดสภาพแวดลอมใหผูชมมีโอกาสเลือกที่จะเรียนรูดวยตนเอง
หลักการทางการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร
หลักการหรือทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรซึ่งมีลักษณะที่นาสนใจแตกตางไปจากในระบบโรงเรียน ที่พอจะกลาวถึงไดมี
ดวยกัน 4 ขอ ขอแรกคือความอยากรูอยากเห็นซึ่งถือเปนแรงจูงใจภายในของบุคคล ขอที่สอง
คือรูปแบบที่หลากหลายของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร ขอสามคือกระบวนการเรียนรูที่เปน
การเลนและสํารวจคนหา และขอสุดทายคือมุมมองทางดานวิทยาศาสตรที่ดีขึ้นของบุคคลทั่วไป
(Semper 1990 : 50)
หลักขอแรกคือนิทรรศการหรือกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรมีลักษณะที่สนุกสนานใน
การเรียนรูและทาทายความสามารถ อันเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความอยากรูอยากลอง ซึ่งแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) ดังกลาวนี้ มักถูกละเลยและไมใหความสําคัญในการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน โดยในโรงเรียนจะใชรางวัลมาเปนสิ่งจูงใจ (Extrinsic Motivation) เชน
ปริญญาบัตร ผลการสอบ คํารับรองจากครู หรืออาชีพการงานในอนาคต จนทําใหธรรมชาติของ
ความอยากรูอยากเห็นในเด็กลดลง ผูที่เขามาชมศูนยวิทยาศาสตรไมตองทําขอสอบ ไมไดรับ
ผลการสอบ
ไมตองพบกับคําวาสอบไมผาน แตประสบการณที่ไดจากศูนยวิทยาศาสตรอาจ
จุดประกายความคิดใหม ๆ ขึ้นในหองเรียนได หรืออาจกลายเปนหัวขอสนทนากับเพื่อนหรือกับ
ครอบครัวในเวลาตอมา แรงจูงใจจากภายในดังกลาวซึ่งก็คือความสนใจใครรู ความสนุกสนานใน
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การเรียนรู และอยากเอาชนะความทาทายจะมีผลใหสามารถเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และการคิดอยางมีเหตุมีผลผานกิจกรรมการเรียนรูที่สนุกสนานในศูนยวิทยาศาสตร
การจัด บรรยากาศการเรียนรูที่กระตุนความอยากรูอยากลองเปนเรื่องที่ทําไดไมยาก
Mihaly Criszentmihalyi ไดทาการศึ
ํ
กษากิจกรรมที่มีลักษณะดังกลาวโดยศึกษาจากกิจกรรมปน
หนาผา และเลนหมากรุก ผลจากการศึกษาพบวากิจกรรมเหลานั้นจะประสิทธิผลตอเมื่อไมยากเกิน
ความสามารถมากนัก และตองมีผลตอบรับในทันที หากเปนกิจกรรมที่งายเกินไปก็จะไมนาสนใจ
หรือถายากเกินไปจนผูชมเกิดความรูสึกวาไมสามารถทําไดสําเร็จก็เชนกัน ศูนยวิทยาศาสตรจึงควร
จัดนิทรรศการซึ่งตอบสนองความสนใจและความสามารถของบุคคลในระดับตางๆกัน นิทรรศการ
แตละชิ้นไมจาเป
ํ นตองเปนที่สนใจของทุกคน
หลักการขอที่สองคือการเรียนรูผานประสาทสัมผัสที่หลากหลาย นิทรรศการที่ดีใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรควรเปดโอกาสใหไดใชความสามารถหลายรูปแบบ ตัวนิทรรศการควรสะดุดตา
มองดูนาสนใจ มีรูปรางสวยงาม ในขณะเดียวกันอาจเคลื่อนไหวได เชน ใชมือหมุน มีเสียงแสดง
การทํางานหรือเสียงประกอบที่ตื่นเตนเราใจ ตัวอยางเชนการจัดนิทรรศการเรื่องสนามแมเหล็ก ซึ่ง
อาจเปนเรือ่ งที่บางคนคิดวายาก ตองใชความรูเกี่ยวกับวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร การเรียนรูใน
ศูนยวทิ ยาศาสตรเพียงใหผูชมถือแทงแมเหล็ก 2 แทง ในระยะใกล ๆ กัน คั่นกลางดวยวัสดุชนิด
ตาง ๆ เชน กลองทราย ผา อากาศ เพื่อใหรูสึกถึงความแรงของสนามแมเหล็กที่แตกตางกัน อัน
ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องอํานาจแมเหล็กได
อีกตัวอยางหนึ่งของนิทรรศการในลักษณะนี้ เชน ที่ศูนยวิทยาศาสตรออนตาริโอ จัด
แสดงเรื่องไฟฟาและพลังงาน โดยใหผูชมออกแรงใชปมมือหมุนสูบนํ้าจากถังใบใหญดานลางขึ้นสู
ถังบนจนเต็ม จากนั้นเปดวาลวใหนํ้าไหลจากถังบนลงสูถังลาง และใชพลังงานจากนํ้าที่ไหลลงสู
ถังลางไปปนเปนพลังงานไฟฟา จากนั้นใหผูชมเลือกเปดสวิทช 3 อัน สวิทชอันแรกเปด
หลอดไฟ 1 ดวง สวิทชอันที่สองเปดไฟดวงใหญ 2 ดวง และสวิทชอันที่สามทําใหรถไฟจําลอง
แลนได ซึ่งจากการทดลองเปดสวิทชทั้งสามอัน จะทราบวาในปริมาณพลังงานไฟฟาที่เทากันทํา
ใหหลอดไฟดวงเดียวสวางที่สุด หลอดไฟสองดวงใหแสงมัวกวา และรถไฟจําลองแลนไปไดยาก
ที่สุด
หลักการขอสามคือลักษณะของการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่เปนการเลน (Playing)
และการสํารวจคนควา (Exploring) ซึง่ กระบวนการนี้มักจะถูกมองขามไป หลายคนยังมีความคิด
วาการเลนเปนกิจกรรมสําหรับเด็กหรือบุคคลที่ไมคอยมีสาระ ศูนยวิทยาศาสตรที่มีบรรยากาศใน
การเรียนรูที่สนับสนุนวิธีการนี้จึงมักทําใหถูกเขาใจผิดวาเปนสถานที่สําหรับเด็ก ๆ อยางไรก็ตาม
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ศูนยวทิ ยาศาสตรถือวาการเลนมีบทบาทสําคัญที่ทําไหบุคคลไดพัฒนาทักษะในการสังเกต ทดลอง
และทดสอบความคิดสรางสรรคตาง ๆ ทําใหเกิดการคนพบใหม ๆ
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูชมนิทรรศการ ไดขอสนับสนุนวาการเลนสามารถพัฒนา
สมองใหเกิดความคิดสรางสรรคและทักษะการแกปญหาผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การประดิษฐ
วัสดุ การวาดรูป ฯลฯ ศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญจึงมักจัดสวนวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย
ของเลนทางวิทยาศาสตรมากมาย ที่แสดงปรากฎการณตาง ๆ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีตาง ๆ
เพือ่ ชวยพัฒนาประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตรอันเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไปในอนาคต
หลักประการสุดทายเปนเรื่องของมุมมองทางวิทยาศาสตรของบุคคล
ผูที่เขามาชม
ศูนยวทิ ยาศาสตรตางก็มีอายุและภูมิหลังที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอสิ่งแวดลอมและพื้นฐานความรู
ทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน มีทั้งเด็กอายุ 6 ขวบจนถึงนักวิทยาศาสตรระดับปริญญาเอก หรือ
ในแตละครอบครัวที่เขามาชมอาจมีบุคคลทั้ง 2 แบบอยูดวยกันก็ได เมื่อวัยเด็ก บุคคลมักจะเขาใจ
สิง่ รอบ ๆ ตัวตามที่เขาเห็น ซึ่งมักผิดไปจากความจริงทางวิทยาศาสตร ความเขาใจผิดเชนนี้อาจยัง
คงมีอยูแมจะไดรับการศึกษาในโรงเรียนแลวเปนเวลาหลายป ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูที่
สามารถตอบสนองผูคนที่มีพื้นฐานความรูที่แตกตางกันเหลานี้ โดยการสรางนิทรรศการที่มีเนื้อหา
และรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
ตัวนิทรรศการไดรับการออกแบบใหผูชมทุกระดับไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาใหมองสิ่งตาง ๆ รอบตัวใหเปนวิทยาศาสตรไดมากขึ้น
ตัวอยางของนิทรรศการซึ่ง Elsa Fesher ใชเพื่อศึกษาถึงมุมมองทางวิทยาศาสตรที่ผิด
ของผูช มนิทรรศการคือนิทรรศการเรื่องแสงและเงา โดยทําการศึกษาที่ศูนยวิทยาศาสตร Reuben
Fleet ในเมืองซานดิเอโก โดยใชแผนกั้นแสงจากหลอดไฟใหผานไดทางเดียว และใหผูชมทํานาย
ตําแหนงและรูปรางของเงาที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเอง จากการศึกษาพบวาผูชมจํานวนไมนอยเขาใจผิด
วาเงาเกิดจากวัตถุ
แสดงใหเห็นถึงมุมมองที่ผิดในเชิงวิทยาศาสตร
ดังนั้นในการออกแบบ
นิทรรศการควรจะตองระมัดระวังการตั้งสมมุติฐานผิดของผูชมอันเนื่องมาจากความเขาใจผิดเหลานี้
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ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
ตนแบบของศูนยวิทยาศาสตรซึ่งขยายรูปแบบออกสูศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากทั่ว
โลก เปนพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของโลก คือ Deutsches Museum ในเมืองมิวนิค
ประเทศเยอรมัน สรางขึ้นในป ค.ศ. 1903 โดยเศรษฐีชาวเยอรมันซึ่งเปนวิศวกรชื่อ Oskar Von
Miller โดยไดรบั การสนับสนุนอยางกวางขวางจากโรงงานอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร สมาคม
วิศวกรเยอรมัน และรัฐบาล หลังจากรวบรวมเงินทุนและนิทรรศการจากทั้งในและตางประเทศ
จึงเปดแสดงนิทรรศการไดในป ค.ศ. 1906 โดยใชสถานที่ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเดิม ตอมา
เมืองมิวนิคไดบริจาคที่ดินใหสรางพิพิธภัณฑแหงใหมขึ้นกลางเกาะในแมนาํ้ Isar จึงยายมาเปน
พิพิธภัณฑ Deutsches Museum ในสถานที่ปจจุบัน ภายในมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร พัฒนาการทางวิทยาศาสตร กระบวนการประดิษฐ
คิดคนและการคนพบทางวิทยาศาสตร มีหองปฏิบัติการจําลองตั้งแตสมัยอารคีมีดิส กาลิเลโอ และ
คนอื่น ๆ (Deutsches Museum 2000)
ตอมา ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดนารู
ํ ปแบบการจัด
นิทรรศการในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศเยอรมันมาใช เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมของชิคาโก (Chicago’s Museum of Science and Industry) และสถาบันแฟรงคลินของ
ฟลาเดลเฟย ซึง่ ตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ. 1930 หลังจากนั้นศูนยวิทยาศาสตรจานวนมากเกิ
ํ
ดขึ้นและขยายตัว
อยางรวดเร็วทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปอเมริกาเหนือ (Bjerklie 1999 : 1)
ศูนยวทิ ยาศาสตรไดรับความสนใจมากในสหรัฐอเมริกา ประชาชนจํานวน 1 ใน 3 ของ
สหรัฐอเมริกาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรอยางนอยปละครั้ง ศูนยวิทยาศาสตรจัดเปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยม ในทุกมลรัฐมีศูนยวิทยาศาสตรจานวนไม
ํ
นอยกวา 10 แหง แตละแหงอาจมี
จุดเนนที่จะจัดแสดงวิทยาศาสตรในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือบางแหงจัดแสดงครอบคลุมความรู
ดานวิทยาศาสตรในหลากหลายดาน ตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรที่นาสนใจในทวีปอเมริกาเหนือ เชน
The Exploratorium ในเมืองซานฟรานซิสโก และ The California Science Center ในเมือง
ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา หรือ Science North ในเมืองซัดเบอรี่ ประเทศแคนาดา (Technopolis,
2000)
ในทวีปยุโรป
ปจจุบันมีศูนยวิทยาศาสตรอยูอยางนอยประเทศละ
1
แหง
ศูนยวิทยาศาสตรที่ใหญที่สุด คือ La Villette ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตัวอยาง
ศูนยวทิ ยาศาสตรในยุโรปที่นาสนใจ เชน ในประเทศฝรั่งเศส ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก และ
อังกฤษ (Technopolis 2000)
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จากขอมูลเครือขายศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลกในระบบอินเตอรเน็ตที่เวบไซต Hands – on
Science Centers Worldwide (2000) ระบุจานวนศู
ํ
นยวิทยาศาสตรทั่วโลกที่มีเวบไซตเชื่อมตอกับ
เวบไซตขางตน จําแนกตามทวีปไดดังนี้
1. ทวีปแอฟริกา มีจํานวน 2 แหง ในประเทศแอฟริกาใต
2. ทวีปเอเชีย มีจํานวน 7 แหง ในประเทศฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลี และไตหวัน
ประเทศละ 1 แหง และในประเทศญี่ปุนมีจํานวน 3 แหง
3. ทวีปออสเตรเลีย มีจํานวน 9 แหง
4. ทวีปยุโรป มีจํานวน 26 แหง ในแตละประเทศ ดังนี้ ประเทศอังกฤษ จํานวน 7
แหง ประเทศสวีเดนและฝรั่งเศสประเทศละ 4 แหง ประเทศฟนแลนด 2 แหง ประเทศ
สก็อตแลนด เนเธอรแลนด เดนมารก เสปน อิตาลี เยอรมัน และสวิสเซอรแลนด ประเทศละ 1
แหง
5. ทวีปอเมริกาเหนือ จํานวน 85 แหง ในจํานวนนี้อยูในประเทศแคนาดา 3 แหง
ที่เหลือจํานวน 82 แหง อยูในสหรัฐอเมริกา
4. ทวีปอเมริกาใต มีจํานวน 1 แหง ในประเทศอารเจนตินา
และในเครือขายเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Association of
Science Technology Center 1999) มีจานวนศู
ํ
นยวิทยาศาสตรที่มีเวบไซตเชื่อมตอกับเวบไซต
ขางตนจําแนกไดดังนี้
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 248 แหง ใน 45 มลรัฐ
2. ประเทศอารเจนตินา จํานวน 2 แหง
3. ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 3 แหง
4. ประเทศบราซิล จํานวน 1 แหง
5. ประเทศแคนาดา จํานวน 11 แหง
6. ประเทศโคลัมเบีย จํานวน 1 แหง
7. ประเทศเดนมารก จํานวน 1 แหง
8. ประเทศฟนแลนด จํานวน 1 แหง
9. ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 3 แหง
10. ประเทศเยอรมัน จํานวน 2 แหง
11. ประเทศจีน (ฮองกง) จํานวน 1 แหง
12. ประเทศอิหราน จํานวน 1 แหง
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13. ประเทศอิสราเอล จํานวน 3 แหง
14. ประเทศอิตาลี จํานวน 1 แหง
15. ประเทศญี่ปุน จํานวน 1 แหง
16. ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 แหง
17. ประเทศเมกซิโก จํานวน 4 แหง
18. ประเทศนิวซีแลนด จํานวน 1 แหง
19. ประเทศนอรเวย จํานวน 1 แหง
20. ประเทศฟลิปปนส จํานวน 1 แหง
21. ประเทศสิงคโปร จํานวน 1 แหง
22. ประเทศสเปน จํานวน 2 แหง
23. ประเทศสวีเดน จํานวน 2 แหง
24. ประเทศไตหวัน จํานวน 2 แหง
25. ประเทศอังกฤษ จํานวน 6 แหง
สําหรับศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย
จากการสืบคนไมพบเวบไซตของ
ศูนยวิทยาศาสตรใดที่เชื่อมตอกับเวบไซตของเครือขายที่กลาวมาแลว ทั้ง 2 เครือขาย
พิพธิ ภัณฑในประเทศไทย
จากขอมูลนามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยของกรมศิลปากร
กระทรวง
ศึกษาธิการ สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2539 – 2540 พบวาจํานวนพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนไวอยางเปนทาง
การมีอยู 270 แหง สวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร ( 63 แหง ) และเมืองใหญ ๆ เชน
เชียงใหม (32 แหง) นครปฐม (10 แหง) นครราชสีมา (11 แหง) เปนตน ในขณะที่บางจังหวัดไมมี
ปรากฏ เชน แพร ศรีสะเกษ สระแกว เปนตน
นอกจากนีย้ ังพบวา มีพิพิธภัณฑอีกประเภทที่ไมไดขึ้นทะเบียนไว และมีเปนจํานวน
มากนับเปนพันแหง ไดแก พิพิธภัณฑพื้นบานในชุมชนตาง ๆ ที่เกิดจากการเห็นความสําคัญและ
สํานึกของคนในทองถิ่น เชน พิพิธภัณฑพื้นบานตําบลหัวสําโรง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ศูนย
วัฒนธรรมศรีโคตรบูร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ 2542 ข : 21)
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ในจํานวนพิพิธภัณฑสถาน 270 แหงที่ขึ้นทะเบียนอยางเปนทางการนั้น ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลจากนามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2540 พบวาจัดเปนพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร 108 แหง สวนที่เหลือเปนพิพิธภัณฑประเภทศิลปะโบราณคดี เชน
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติในจังหวัดตาง ๆ อนุสรณสถาน เชน พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑพื้นบาน
เชน พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี
อําเภอเมืองพิษณุโลก พิพิธภัณฑประวัติศาสตร เชน ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา พิพิธภัณฑ
ทัว่ ไป เชน พิพิธภัณฑในวัดตาง ๆ และพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง เชน พิพิธภัณฑดวงตราไปรษณีย
พิพิธภัณฑราชทัณฑ เปนตน
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ผูวิจัยจําแนกไดเปน 4
ประเภท ประเภทแรกคือ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มีจานวนมากที
ํ
่สุดถึง 62 แหง เปน
วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ และสวนพฤกษศาสตร 42 แหง เปนสวนสัตว 6 แหง คือสวนสัตว
ดุสติ และพิพิธภัณฑสวนสัตวเปด เขาเขียว สวนสัตวลือศิลป สวนสัตวเชียงใหม ฟารมจรเขและ
สวนสัตวสมุทรปราการ และสวนนกทาเสด็จ เปนสถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 5 แหง คือ สถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา พิพิธภัณฑสัตวนาํ้
สถานแสดงปลานําจื
้ ดและ
ศูนยชีววิทยาทางทะเลของกรมประมง
และพิพิธภัณฑสถานการประมงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑแร – หิน ของกรมทรัพยากรธรณีอีก 4 แหง
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรประเภทที่สองเปนดานมานุษยวิทยาและชาติพันธุ มีจํานวนทั้ง
สิน้ 23 แหง เปนศูนยวัฒนธรรมหรือหอวัฒนธรรมในสถาบันศึกษา 15 แหง เชน สถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ศูนยวฒ
ั นธรรมสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเนนนิทรรศการดาน
มานุษยวิทยาและชาติพันธุ 5 แหง เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑชาวเขา จังหวัดเชียงใหม 1 แหง เรือนคําเที่ยงของสยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ 1 แหง และพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ อีก 1
แหง
ประเภทที่สามเปนพิพิธภัณฑดานการแพทยและสาธารณสุข จํานวนทั้งสิ้น 18 แหง
เปนพิพิธภัณฑดานการแพทยเฉพาะเรื่องในโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลถึง 13 แหง
เชน พิพิธภัณฑนิติเวชศาสตร พิพิธภัณฑสูตินรีเวชศาสตร พิพิธภัณฑศัลยศาสตร และศูนย
นิทรรศการอุปกรณการแพทย เปนตน นอกจากนี้ คือ พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาทางการแพทยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พิพิธภัณฑและศูนยฝกอบรมแพทยแผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข
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พิพธิ ภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา พิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และพิพิธภัณฑสถานและศูนยวิทยาศาสตรเขตรอนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่สี่คือพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีขึ้นทะเบียนไวจานวน
ํ
5 แหง คือ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร, ทองฟาจําลอง, และ
พิพธิ ภัณฑธรรมชาติวิทยา ) ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่เอกมัย กรุงเทพมหานคร
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ที่อาเภอคลองหลวง
ํ
จังหวัดปทุมธานี ศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม วัดพรหมราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทาง
ภาพถายในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ที่คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จากขอมูลพบวา พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ ในประเทศไทยสวนใหญ
(รอยละ 37) เปนวนอุทยานหรืออุทยานแหงชาติ รองลงมา (รอยละ 13) เปนศูนยวัฒนธรรมหรือ
หอวัฒนธรรมในสถานศึกษาตาง ๆ และรอยละ 12 เปนพิพิธภัณฑดานการแพทยเฉพาะเรื่องใน
โรงพยาบาลศิริราชเพียงที่เดียว
สวนที่เหลือไมวาจะเปนสวนสัตว
สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
พิพธิ ภัณฑแร – หิน พิพิธภัณฑชาวเขา พิพิธภัณฑดานการแพทยในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมถึง
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตางก็มีจานวนน
ํ
อยมาก
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรในประเทศไทยในแตละแหงมักเนนเฉพาะเรื่อง เชน สวน
พฤกษศาสตร สวนสัตว พิพิธภัณฑแร – หิน ฯ ล ฯ มีเพียงจํานวนไมกี่แหงเทานั้นที่แสดงเนื้อหา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขอบขายที่กวางขวาง เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ พิพิธภัณฑเด็กแหงกรุงเทพมหานคร
ในสวนของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดทั้ง 12 แหง ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน ซึ่งเปนเครือขายของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เอกมัย กรุงเทพมหานคร พบวาเริ่ม
เปดดําเนินการอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2541 จํานวน 2 แหง และทยอยเปดดําเนินการอยาง
เปนทางการจนครบทั้ง 12 แหงในป พ.ศ. 2545
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ความเปนมาของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย
กําเนิดของพิพิธภัณฑในประเทศไทย
กําเนิดของพิพิธภัณฑในประเทศไทย เริ่มตั้งแตพ.ศ. 2402 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งขึ้นองคหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใชแสดงศิลป
โบราณวัตถุที่พระองคทรงรวบรวมไว และพระราชทานนามวา “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ”
เปนพิพิธภัณฑสวนพระองค มิไดเปดใหประชาชนเขาชม ตอมาจึงไดเรียกสถานที่จัดแสดงสิ่งของ
ตางๆ วา พิพิธภัณฑสถาน เปนศัพทแทนคําภาษาอังกฤษวา Museum
เมือ่ พ.ศ. 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสเกาะชวา
และทอดพระเนตรตึกมิวเซียมอันเปนที่ไวของโบราณ ซึ่งมีในแผนดินชวาและตางประเทศ ณ เมือง
เบตาเวียเปนครั้งแรก ตอมาอีก 4 ป ไดโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่หอคองคอเดีย
(ศาลาสหทัยสมาคม) ในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยนั้นยังเรียกทับศัพทวา “หอมิวเซียม” และ
เปดใหประชาชนเขาชมเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417
ในพิพิธภัณฑแหงนี้มีการแสดงสิ่งของหลายสาขาวิชา อาทิ สิ่งแสดงทางสังคมศึกษา
ไดแก ลูกโลก เครื่องทําแผนที่ รูปพระเจาแผนดินประเทศตางๆ รถไฟจําลอง ฯลฯ สิ่งแสดงทาง
วัฒนธรรม ไดแก เครื่องตน เครื่องทรงสําหรับกษัตริย พระแสงปน หัวโขน สังข เปนตน
สําหรับสิ่งแสดงทางธรรมชาติวิทยา (Natural history) ไดแก สัตวสตั๊ฟ รูปสัตว โครงกระดูกสัตว
หินแร แมเหล็ก รถถัง พืชตัวอยางมีทั้งที่ปลูกไวใหศึกษาและทําแหง ฯลฯ พิพิธภัณฑนี้จัดตาม
แบบสากลโดยเฉพาะทางธรรมชาติวิทยานั้น
มีบันทึกแสดงใหเห็นวาไดมีการดําเนินงานเขา
ลักษณะเปนพิพิธภัณฑในตัวเอง เพราะ (สิงโต ปุกหุต 2522 : 7 – 8)
- มีการริเริ่มทําแค็ตตาล็อคและสารบาญภาษาอังกฤษ และภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก
- มีทะเบียนบอกตัวอยางพืชที่เก็บมาจากเกาะกง เกาะชาง จันทบูร เขาสอยดาว
เขาสระบาป เขาสามรอยยอด
- มีทะเบียนตัวอยางพืชที่เก็บไวใน Herbarium ของ Royal Garden Bangkok
- มีทะเบียนพืชที่ไดจากสวนพฤกษชาติสิงคโปร
- มีรอยโทฟลาวเวอร (Stanley S. Flower) เปนภัณฑารักษ นําชมและให คําอธิบาย
จะเห็นไดวาพระองคไดทรงวางแนวทางการจัดพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรสาขาธรรมชาติ
วิทยาไวเปนเวลากวา 100 ปแลว และในป 2440 เมื่อพิพิธภัณฑไดรับยกฐานะเปนกรม
ในกระทรวงธรรมการ เจาพระยาภาสกรวงศเสนาบดีกระทรวงธรรมการก็ไดบันทึกเปนหลักฐาน
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ไวตอนหนึ่งวา “…ซึ่งผูมาดูเปนหมื่น และชอบดูแนชชูรัลฮิสตอรี่ยิ่งกวาอื่น…” (สิงโต ปุกหุต
2522 : 8)
อยางไรก็ตามในสมัยตอมา แมงานทางดานพิพิธภัณฑสถานจะเติบโตขึ้น แตก็เปนทาง
ดานโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากมีการจัดตั้ง “โบราณคดีสโมสร” ขึ้นในป
2450 และในป 2466 ไดมี “ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ” อันเปนตนแบบแหง
พระราชบัญญัติวาดวยโบราณวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถานในสมัยตอมา ตอมาในป 2469 มี
การจัดตัง้ ราชบัณฑิตยสภา ทําหนาที่บํารุงกิจการทางวรรณคดี โบราณคดี และศิลปากร มีการ
จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนครขึ้น จนกระทั่ง พ.ศ.2478 ไดมีพระราชบัญญัติวาดวย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ยกหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโบราณวัตถุ
สถานและพิพิธภัณฑสถานตลอดจนงานสงเสริมความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ใหแกกรมศิลปากร มาจนถึงปจจุบัน (ประทุม ชุมเพ็งพันธุ 2530 : 23 – 28)
ในสวนของงานดานธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ จะยังคงมี
อยูก เ็ พียงเล็กนอย ไมเปนที่รูจักแพรหลายนัก หรือไมไดเปดใหประชาชนทั่วไปเขาไปใช เชน ใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ เปนการเก็บตัวอยางไวเพื่อการเรียนการสอน หรือพิพิธภัณฑ
สัตวของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ก็ใชเพื่อศึกษาวิจัย
ศาลาวันเด็ก : พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรแหงแรกในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2499 คณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อสวัสดิการสําหรับเด็ก มีพลตํารวจเอกเผา
ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจสมัยนั้นเปนประธานดําเนินการ จัดหาทุนโดยการเปดรับบริจาคได
เงินมากพอ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติคณะแรก จึงลงมติใหสรางอาคาร “ศาลาวันเด็ก”
ขึน้ ในบริเวณสนามเสือปา เมื่อสรางเสร็จใน พ.ศ. 2501 ไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ โดย
กรมวิชาการเปนผูดําเนินงาน จัดเปนพิพิธภัณฑสาหรั
ํ บเด็ก เปดเปนสาธารณบริการแกเด็กไทย
ทัว่ ไป เพือ่ เด็กจะไดมาพักผอน และใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการหาความรูควบคูกับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คณะกรรมการไดแบงสถานเปนชองกระจกขนาดใหญ ใหจัด
นิทรรศการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 เรื่อง (นอกนั้นเปนการแสดงสาขาอื่น) คือ
1. เครือ่ งรถยนต 4 สูบ ผาซีกใหเห็นการเคลื่อนไหวและการทํางานของทุกสวนโดย
การกดสวิทชเปนชิ้นที่ผูมีจิตศรัทธาประเดิมบริจาค
2. หุน ภูเขาไฟขนาดใหญ เมื่อกดสวิทชจะปะทุระเบิดพนประกายไฟรุงโรจนและ
เถาถานตลอดจนลาวาอันรอนแรงไหลลงมาจากปากปลองอยางนาชม
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3. หุน เขื่อนภูมิพล แสดงการเก็บกักนํ้าเหนือเขื่อน เมื่อปลอยนํ้าเขาเทอรไบน ก็จะมี
ไฟฟาสวางเรืองขึ้น โดยมีสัดสวนถูกตองกับตัวเขื่อนจริง
ตอมามีผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินและไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
ศาลาวันเด็กจึงเปนเสมือนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และสโมสรสําหรับ
เด็กแหงแรกในประเทศไทย
การจัดตั้งทองฟาจําลอง
ในป พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี มล.ปน มาลากุล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสรางทองฟาจําลองกรุงเทพ และหอดูดาว
ซึง่ เปนอุปกรณสาคั
ํ ญ มีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิชาภูมิศาสตร และดาราศาสตร ตลอดจน
เปนแหลงที่เยาวชนสามารถไปชุมนุมหาความรูไดงาย เยาวชนจะไดเรียนจากของจําลองซึ่งเหมือน
ของจริง ทําใหเขาใจลึกซึ้งและรวดเร็วกวาการสอนดวยปากเปลา ทั้งกอใหเกิดความรู ความคิด
ความมีเหตุผล และความเพลิดเพลินดวย กระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหกองอุปกรณการศึกษา
กรมวิชาการเปนเจาของเรื่องในการกอสรางและดําเนินการ คณะรัฐบาลไดอนุมัติใหดําเนินการกอ
สรางเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2504 โดยมีหางบีกริม แอนโก (กรุงเทพฯ) จํากัด และตัวแทน
บริษทั คารลไซซในสหพันธรัฐเยอรมัน เปนผูดาเนิ
ํ นการกอสรางพรอมติดตั้งอุปกรณตางๆ จน
เรียบรอย
นับเปนทองฟาจําลองแหงแรกในแถบเอเชียอาคเนย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีเปดอาคารทองฟาจําลองกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 รุงขึ้นก็เปด
แสดงใหประชาชนทั่วไปชม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2535 : 21)
การจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2514 สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมายดังนี้
1. เพือ่ สงเสริมคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยมุงใหนักเรียนและประชาชนทุกวัยมีความรูพื้นฐาน เขาใจถึงพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน
2. เพื่อเปนแหลงสาธิตและสงเสริมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3. เพือ่ เปนศูนยรวบรวมตัวอยางผลิตภัณฑ อุปกรณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไว
ใหประชาชนเขาชมและศึกษา
ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจางสถาปนิกออกแบบ
และควบคุมการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร โดยสรางไวใกลกับทองฟาจําลองกรุงเทพ
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2517 งานออกแบบแลวเสร็จ ไดรับงบประมาณการกอสรางใน
วงเงิน 20 ลานซึ่งเริ่มกอสรางในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2516 แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2520
และใชเวลาในการจัดนิทรรศการอีก 2 ป จนเปดใหบริการไดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522
การจัดตั้งศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา
ในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลคณะปฏิวัติไดปรับปรุงระเบียบราชการบริหารของประเทศได
แบงสวนราชการในกรมวิชาการใหม
เปนผลใหกองอุปกรณการศึกษา
เปลี่ยนชื่อเปนกอง
พิพธิ ภัณฑการศึกษา มีหนาที่จัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา เพื่อใหบริการแกนักเรียนและ
ประชาชน จัดศาลาวันเด็กเพื่อสงเสริมกิจกรรมนักเรียน จัดและดําเนินการทองฟาจําลองเพื่อ
การศึกษาดานดาราศาสตร
ตอมาจึงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกา
แบง
สวนราชการกรมวิชาการ พ.ศ. 2519 กองพิพิธภัณฑการศึกษาไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยบริภัณฑเพื่อ
การศึกษา พรอมทั้งดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนแหงแรกขึ้นในประเทศไทย โดย
เปดเปนทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2522
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2522 แบง
สวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในลําดับที่ 5 สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และไดออกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ใหโอนศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษามาสังกัดอยูในกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เปนตนมา (กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2535 : 39 – 42)
ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา (Center for Educational Museums) เปนสถาบันเผยแพร
การศึกษาแกประชาชนโดยจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑการศึกษา 5 สาขา คือ (บุญเริง แกวสะอาด 2534
: 3)
1. พิพธิ ภัณฑการศึกษาดานดาราศาสตรและอวกาศ เรียกวา ทองฟาจําลองกรุงเทพ
(Bangkok Planetarium)
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2. พิพธิ ภัณฑการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั่วไป เรียกวา พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร (Science Museum)
3. พิพธิ ภัณฑการศึกษาดานธรรมชาติวิทยา เรียกวา พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
(Natural History Museum)
4. พิพธิ ภัณฑการศึกษาดานเยาวชนและเด็กเล็ก เรียกวา พิพิธภัณฑสาหรั
ํ บเยาวชน
(Children Museum)
5. พิพธิ ภัณฑการศึกษาดานบริการเคลื่อนที่ มีกิจกรรมทุกสาขาวิชา เรียกวา พิพิธภัณฑ
เคลื่อนที่ (Mobile Museum)
การจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ในป พ.ศ.. 2537 ไดมีการปรับปรุงแบบการจัดระบบบริหารราชการของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่ง ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา ไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อใหบริการและเผยแพรความรูแกนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
รวมถึงมีหนาที่สนับสนุนและประสานดูแลจัดนิทรรศการและดําเนินการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษากาญจนาภิเษก
(รังสิต) และศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด ซึ่งเปนเครือขายที่จะขยายตอไปในภูมิภาค
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งอยู ณ เทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
ป พ.ศ. 2535
ภารกิจหลักขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ คือ การพัฒนาและจัดการ
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการยกระดับความเขาใจดานวิทยาศาสตรใน
สังคมไทย โดยมีเปาหมายจะพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑตาง ๆ ดังนี้
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1. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
2. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
3. พิพธิ ภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
4. พิพิธภัณฑสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จากเปาหมายในการพัฒนาและการจัดการพิพิธภัณฑตาง ๆ
ดังกลาว พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเปนพิพิธภัณฑแรกที่เปดใหประชาชนเขาชมในป 2543 โดยจัด
แสดงในอาคารสถาปตยกรรมลํ้ายุคที่สะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีการออกแบบ
และกอสรางอันเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูพบเห็น ตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก
(cube building) 3 ลูกยึดติดกันโดยมีจุดรับนํ้าหนักอยูที่มุมแหลม 3 มุม แตละจุดสามารถรับ
นําหนั
้ กไดถึง 4,200 ตัน ผนังภายนอกกรุดวยแผนเหล็กเคลือบเซรามิค (ceramic steel) ตลอด
ความสูง 6 ชั้น หรือ 45 เมตร มีพื้นที่ใชสอยรวม 18,000 ตารางเมตร โดยนําเสนอสาระความรู
ทางวิทยาศาสตรที่นารูไวอยางมากมาย แบงเนื้อหาออกเปน 6 หัวขอ จัดแสดงแตละชั้นภายใน
อาคาร ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 เปนสวนตอนรับและแนะนําการเขาชม จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานคนควาของ
นักวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ทั่วโลก และสิ่งประดิษฐไทย นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ถึงโถงจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้น ยังมีสวนการใหบริการขอมูลในการเขาชม
การจําหนายบัตร บริเวณสําหรับพักผอน และรานจําหนายของที่ระลึก
ชัน้ ที่ 2 ประวัติการคนพบสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงถึง
ความใฝฝนและความพยายามของมนุษยที่จะดํารงชีพอยูดวยความสะดวกสบาย
ประกอบดวย
การคนพบทางวิทยาศาสตรที่เกิดประโยชนตอมนุษยชาติ ความคิดและทัศนะของนักวิทยาศาสตร
สําคัญของโลก ผลจากการใชเทคโนโลยีทั้งในทางสรางสรรคและทําลาย
ชัน้ ที่ 3 วิทยาศาสตรพื้นฐานและพลังงาน จัดแสดงหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใน
รูปแบบของความสนุก ประกอบดวยฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟา แมเหล็ก ความรอน แสง เสียง
กลศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะพลังงานใตพิภพที่สรางประสบการณ
แผนดินไหวอยางสมจริง
ชัน้ ที่ 4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับประเทศไทย จัดแสดงลักษณะที่ตั้ง
สภาพทางภูมิศาสตร นิเวศวิทยา ลักษณะภูมิอากาศ สภาพแวดลอมที่มีผลตอสังคม การประกอบ
อาชีพ การดํารงชีวิต และการนําเทคโนโลยีมาใชในสังคมไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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ชัน้ ที่ 5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน จัดแสดงการทํางานของอวัยวะ
และระบบในรางกายของเรา และความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่
ใชในบาน สํานักงาน และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในปจจุบัน ระบบการคมนาคมขนสง และ
คุณภาพของสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดํารงชีพประจําวัน
ชัน้ ที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย นําเสนอภูมิปญญาและความสามารถของบรรพบุรุษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดวยการสนับสนุนของมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ประกอบ
ดวยเทคโนโลยีการแกะสลัก เซรามิค โลหะ จักสาน และเสนใยสิ่งทอ ซึ่งจัดแสดงในบรรยากาศ
วิถีชีวิตไทย
นอกเหนือจากนิทรรศการทั้ง 6 ชั้นดังไดกลาวแลว พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดจัด
กิจกรรมเสริมการศึกษาอีกหลายรูปแบบ ไดแก
1. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร จัดแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย
หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาทิเรื่องของตัวเรา แสง เสียง ไฟฟา เคมี ฯลฯ
ผูเ ขาชมสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนานจากวิทยากรของพิพิธภัณฑฯ จัดแสดงเปนรอบ ๆ ทุกวัน
ที่เปดทําการ
2. คายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่มุงใหเยาวชนเกิดความรูความเขาใจและมี
ใจรักในวิทยาศาสตรโดยเนนการใชกระบวนการกลุมและพัฒนากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลใน
การจัดการแกไขปญหาและการตัดสินใจกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีกลุมวิทยากร
ผูเ ชีย่ วชาญใหความรูพรอมพี่เลี้ยงใหการดูแล นอกจากนี้ยังพรอมใหความรวมมือกับทุกสถาบันใน
การจัดคายตามหลักสูตร หรือตามความประสงคของสถาบันนั้น ๆ ดวย
3. หลักสูตรเสริมการศึกษา เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นสําหรับครู อาจารยและนักเรียน
นักศึกษา เพื่อพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการทัศนศึกษาและฝกอบรม
เพือ่ เรียนรูเฉพาะเรื่องโดยอาศัยชุดนิทรรศการที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งจัดวิทยากรและกิจกรรมให
สอดคลองตามแนวหลักสูตร
4. กิจกรรมเสริมความรูทางวิทยาศาสตร จัดเสวนา สัมมนา ฝกอบรมและกิจกรรม
สาระบันเทิงอื่น เพื่อเสริมสรางความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูสนใจในเรื่องราว
เกีย่ วกับชีวิตประจําวันหรือกําลังเปนที่สนใจ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เปนพิพิธภัณฑที่สองขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มดําเนินการเปนบางสวนตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2544
และคาดวาจะเสร็จสมบูรณพรอมใหบริการเต็มรูปแบบไดในป 2546 โดยมีภารกิจในการจัดหา

37

รวบรวมและเก็บรักษาวัสดุตัวอยางทางดานธรรมชาติวิทยาตามมาตรฐานสากล ดําเนินการและ
สนับสนุนการวิจัยดานธรรมชาติวิทยาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและนําผลการศึกษาวิจัยไปใช
ใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติใหมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
1. เพือ่ พัฒนาระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยาง
และเอกสารทาง
ธรรมชาติวิทยาใหทันสมัยและสะดวกตอการอางอิงและคนควา
2. เพือ่ ประสานความรวมมือกับนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ ริเริ่มและดําเนินการวิจัย
ทางดานธรรมชาติวิทยารวมกับนักวิจัยในสถาบันและองคกรตาง ๆ
3. เพือ่ เผยแพรความรูทางดานธรรมชาติวิทยาตอสาธารณะ โดยผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ
พิพธิ ภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เนือ้ ที่ 9,300 ตารางเมตร มีภารกิจ
หลักในการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการ
จากลูกคิดถึงคอมพิวเตอร โนตบุค การใชประโยชนในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและดานการสื่อสาร
เริ่มตั้งแตการสื่อสารดวยตัวอักษรภาพของอียิปตโบราณจนถึง
การสือ่ สารไรสายผานดาวเทียมและวิวัฒนาการที่จะเปนไปในอนาคต การดําเนินงานไดรับอนุมัติ
งบประมาณการกอสรางเปนเงิน 200 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการได
ในป 2548
พิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
เปนโครงการที่ไดรับอนุมัติใหเปนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในป
พ.ศ. 2538 มีภารกิจหลักในการสรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลาย ซับซอน
ในธรรมชาติระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
โดยมีเปาหมายการดําเนินงานเพื่อเปนศูนยการวิจัย
ดานธรรมชาติวิทยาที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ในอาคารพิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
เนือ้ ที่ทั้งหมด 22,500 ตารางเมตร จัดแบงพื้นที่เพื่อจําลองระบบนิเวศในเขตตาง ๆ ของโลก 3
เขตหลัก คือ
1. ปาเขตรอนชื้น
2. ปาในเขตอบอุนในทวีปอเมริกาเหนือ
3. เขตขั้วโลกใต
ในแตละเขตจะมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้น บรรยากาศ และจัดแสดงระบบนิเวศ
ตามสภาพทีเ่ ปนจริงของเขตนั้น ๆ นิทรรศการที่จัดแสดงจะมุงเนนใหผูชมไดรับประสบการณตรง
จากระบบนิเวศที่มีผลตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในแตละระบบ
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธขององคประกอบในระบบทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในลักษณะที่มีผลตอกัน เพื่อให
ผูชมเกิดความเขาใจในระบบนิเวศวิทยาและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดํารงชีวิต
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อันเปนผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมตอไป พิพิธภัณฑนิเวศวิทยา
และสิ่งแวดลอมแหงนี้จะตั้งอยูในทําเลที่มีบรรยากาศเหมาะสมตอการพักผอน
มีพื้นที่ติดกับ
อางเก็บนําพระรามเก
้
า
เมื่อเปดใหบริการจะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมอยางยิ่งตอการใชเวลาวางใน
การพักผอนและหาความรู ซึ่งพิพิธภัณฑนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมนี้คาดวาจะเปดใหบริการไดใน
ป พ.ศ. 2548
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ มีแผนการดําเนินงานที่จะใหมีศูนยสารบันเทิง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสรางโรงภาพยนต IMAX DOME จุคนประมาณ 300
คน ซึง่ จะลงทุนโดยบริษัทเอกชน และใหมีศูนยแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม อีกดวย
พิพธิ ภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร
ดวยพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางสรรคกระบวนการเรียนรูอยางเพลิดเพลินใหแกเด็กจึงใหกรุงเทพมหานคร
โดยการดําเนินงานของสํานักสวัสดิการสังคมจัดสรางพิพิธภัณฑเด็กขึ้น เพื่อใหเปนแหลงรวบรวม
การเรียนรูดานตาง ๆ อยางหลากหลาย และสรางสรรคจินตนาการแกเด็ก โดยพระราชทาน
พระราชานุญาติใหดาเนิ
ํ นการภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60
พรรษา และใชที่ดินจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ดานสวนสาธารณะจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ไร เริ่มทําการศึกษา วางแผน และตระเตรียมการดําเนินงานมาตั้งแต
พ.ศ. 2539 แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2544 ประกอบดวยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 3 หลัง
พรอมหองประชุม และพื้นที่บริการสวนตาง ๆ ในอาคารรวมพื้นที่กวา 7,000 ตารางเมตร กับ
พืน้ ทีล่ านกวางนอกอาคารซึ่งจัดเปนสวนกิจกรรมการเรียนรูและสันทนาการ มีพื้นที่กวา 3,000
ตารางเมตร
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร จัดกลุมการเรียนรูสําหรับเด็กวัย 2 – 15
ปขนึ้ ถึง 8 ภาค โดยกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละภาคจะนําเสนอดวยชุดนิทรรศการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่นาสนใจมากมาย โดยยึดหลักการนําเสนอและจัดการเรียนรู ดังนี้ (มูลนิธิ
พิพธิ ภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร ม.ป.ป. )
• ผสมผสานทั้งสาระความรูและความบันเทิงสําหรับเด็ก
• ใชสื่อผสมอยางหลากหลายและมีชีวิตชีวา
• เปนแบบปฏิสัมพันธโตตอบ
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• ใหเด็กเขารวมและลงมือทําดวยตนเอง
• มีความปลอดภัยและสอดคลองกับการใชงานของเด็ก
• มีผใู หญเปนกัลยาณมิตรของการเรียนรู
ชุดนิทรรศการและชุดกิจกรรมประจําภาค 8 ภาคความรู ที่เด็ก ๆ จะไดคนหาและ
เรียนรูดวยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคชีวิตของเรา การกําเนิดชีวิตและคุณคาของชีวิต โครงกระดูกและกลามเนื้อ
หัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิต อวัยวะและระบบการยอยอาหาร สมองและการทํางาน
ของสมอง คุณคาของชีวิตและรางกาย
2. ภาควิทยาศาสตร ความรูเรื่องอากาศ และการเคลื่อนที่ของอากาศ ความรูเรื่อง
ธรรมชาติของเสียงและการไดยิน แสงและการสะทอน การมองเห็น ภาพลวงตา แรงและ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงตึงผิว มุมทดลอง “นักวิทยาศาสตรนอย” สองโลกผานเลนส
ชุดนิทรรศการเรื่องการตรวจจับวัตถุและความเคลื่อนไหว
3. ภาคเทคโนโลยีใกลตัว
กําเนิดและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ไฟฟาและ
การประหยัดพลังงาน บานพลังงานแสงอาทิตย ทดลองอยูทดลองใชภายในบานดวยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย โลกคอมพิวเตอร สถาปนิกนอย คนหาเคล็ดลับการสรางสะพานโคงที่ไมตอง
ใชปนู เชื่อมตอ เทคโนโลยียานยนต เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
4. ภาคธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของธรรมชาติ ปาในระบบนิเวศ
แบบตาง ๆ สิ่งมีชีวิตในดิน และการยอยสลายกลายเปนดิน สิ่งมีชีวิตในนํา้ ชีวิตที่ผิวดิน นํ้าและ
การอนุรักษนาํ้ สัตวอนุรักษ
5. ภาควัฒนธรรมและสังคม
เรียนรูวิถีวัฒนธรรมเพื่อนรวมโลกในเขตภูมิอากาศ
แตกตาง จังหวะของดนตรี และดนตรีในวิถีชีวิต จิตรกรรม สิ่งแวดลอม เมืองไทยและวัฒนธรรม
ไทย ละครหุน โภชนาการและการปรุงอาหาร การปลูกและดูแลผักสวนครัวและพืชสมุนไพร
6. ภาคนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ สวนที่1 พระราชกรณียกิจ
เกีย่ วกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ดอกไมในพระนาม
และสวนที่ 2 สวนสมเด็จฯและพรรณไมในสวน
7. ภาคกิจกรรมสําหรับเด็กเล็ก สวนที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะสําหรับเด็กในวัย
ตัง้ แต 6 เดือน – 6 ป เชน ลานนิ่มของนองนอย คลีนิกฟาใส ตะวันยิ้มมินิมารท ครัวใบเขียว
สถานีรถดับเพลิงชางนอย ลานปนนํ้าใจ จัตุรัสหนอนแกว และสวนที่ 2 มุมอานหนังสือสําหรับ
เด็กเยาวชน และครอบครัว
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8. ลานนอกอาคาร ตาขายพีระมิด หอผจญภัย หนูนอยนักขุด มาโยกสปริง บานที่ยัง
สรางไมเสร็จ วิศวกรนอยชวยกันปูพื้น ทําผนัง มุงหลังคาจนออกมาเปนบานหลังใหญ นายชาง
นอยเรียนรูงานพื้นฐานงานชางผานการตอก ตอไม สรางสรรคชิ้นไม
นอกจากนี้ ยังมีสวนบริการตาง ๆ เชน
• หองจัดนิทรรศการชั่วคราว พื้นที่ 670 ตารางเมตร
• หอประชุมขนาดจุผูชม 200 คน
• รานจําหนายของที่ระลึก
• หองพยาบาล
• หองอาหาร
• ฯลฯ
กรุงเทพมหานครไดมอบพิพิธภัณฑเด็กฯ
ใหอยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
พิพธิ ภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร เปดบริการในวันอังคาร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น. วันเสาร –
อาทิตย เวลา 10.00 – 19.00 น. หยุดบริการทุกวันจันทร คาเขาชมสําหรับผูใหญและนิสิตนักศึกษา
70 บาท เด็กอายุ 1 ปขึ้นไปและนักเรียน 50 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ปและผูบริการไมเสียคา
เขาชม หากตองการอบรม ศึกษาดูงาน โดยมีการบรรยาย เอกสารประกอบ และอาหารวาง รวม
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง คนละ 300 บาท และตองมีจานวนไม
ํ
ตากว
ํ่ า 5 คน
สมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Association of Science Technology Centre : ASTC)
ในการศึกษาวิจัยหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้ ใชขอมูลทาง
ระบบอินเตอรเน็ตจากเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และเวบไซตของ
ศูนยวทิ ยาศาสตรตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเวบไซตของสมาคม ฯ เนื่องจากในปจจุบันถือไดวาสมาคม
ศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเปนองคกรที่มีบทบาทมากที่สุดในการรวมตัวกันของศูนยวิทยาศาสตร
ทั่วโลก
สมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กอตั้งขึ้นในป 1973 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรที่เปนสมาชิกใหเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนองคกรที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาผลประโยชน ปจจุบัน
มีสมาชิกประมาณ 550 แหง ใน 43 ประเทศ ซึ่งเปนศูนยวิทยาศาสตร (Science Centre) และสถาบัน
ทีเ่ กีย่ วของ อันประกอบดวย สวนสัตว พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑสัตวนาํ้ ทองฟาจําลอง
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โรงภาพยนตรดานอวกาศ (Space theatres) และพิพิธภัณฑเด็ก สถานที่ตั้งของสมาคมอยูใน
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (Associaation of Science Technology Centers 2000)
ศูนยวทิ ยาศาสตรเทคโนโลยีที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ มีขอตกลงรวมกันในอันที่จะมุง
สรางและพัฒนานิทรรศการแบบมีสวนรวม (participative exhibits) กระบวนการสาธิต
(demonstrations) และพัฒนากิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ทีใ่ หความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
การประยุกตใชเทคโนโลยีอีกทั้งยังเปนสถานที่รวมผลงานจากการคนพบทางการทดลองใหม ๆ
หรืออุปกรณที่คิดคนขึ้นใหม ทั้งในดานวิทยาศาสตรวิศวกรรม หรือทางอาชีพอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน อยางไรก็ตามจะตองคํานึงถึงขนาด งบประมาณและเปาหมายหลัก
ของตนดวย และในป1978 ไดมีการปรับบทบาทของสมาชิกของ ASTC ใหมงุ ดําเนินงานใน 2 ดาน
คือ (Danilov 1982 : 9)
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) ซึง่ ประกอบดวยสาขา
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ธรรมชาติวิทยา ชาติพันธุวิทยา การแพทย ฯลฯ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ
2. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึง่ เนนการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษา ใหผูชมมีสวนรวม ทดลอง เรียนรูดวยตนอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
ชนิดา พลศรี (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
เยาวชนทีม่ ตี อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวาเยาวชนสวนมากตองการมีความรู
รอบตัวกวางขวางขึ้น ตองการเขาใจวิชาที่เรียนในหองเรียนไดดีขึ้น ตองการเปนคนรูจักใชความคิด
อยางมีเหตุผล ตองการดูความแปลกใหมและสิ่งที่นาตื่นเตน และตองการไดรับความรูทางดาน
วิทยาศาสตร ซึ่งอาจจะนําไปใชกับชีวิตประจําวันได ในดานพฤติกรรมการชมนิทรรศการ ปรากฎ
วาเยาวชนสวนใหญใชเวลาชมนิทรรศการในแตละชิ้นนอย เลือกชมและตั้งใจชมเฉพาะเรื่องที่สนใจ
เทานัน้ เนือ่ งจากมีเวลาจํากัด ทางดานความพึงพอใจที่ไดรับนั้นเยาวชนสวนมากไดรับความพึงพอใจ
ตามลําดับความสําคัญ คือมีความรูรอบตัวกวางขวางขึ้น ไดดูความแปลกใหมและสิ่งที่นาตื่นเตน
เขาใจวิชาที่เรียนในหองเรียนไดดีขึ้น
เปนคนรูจักใชความคิดอยางมีเหตุผลและไดรับความรู
ทางดานวิทยาศาสตรซึ่งอาจจะนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
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อังคณา วสุวรวงศ (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นของของประชาชน
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑเคลื่อนที่ในภาคเหนือ” ผลการ
วิจยั พบวาประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดพิพิธภัณฑเคลื่อนที่อยูในระดับมาก
เมื่อแยก
วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเสริมอยูในระดับมากเชนกัน
และความคิดเห็นในรายกิจกรรมทั้ง 2 ประเภทนิทรรศการ อยูในระดับมากทั้ง 9 กิจกรรม คือ
นิทรรศการเรื่องนํ้ากับชีวิต นิทรรศการเรื่องพลังงานกับชีวิต มุมชวนคิดเทคโนโลยีสําหรับชาวบาน
นิทรรศการพิเศษและการดูดาวในทองฟา
งานวิจัยในตางประเทศ
ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 1981 ศูนยวิทยาศาสตรออนตาริโอ (Ontario Science Centre)
ประเทศแคนาดา ไดจัดสงอุปกรณเพื่อการเรียนรูโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมจํานวน 12
รายการ พรอมเจาหนาที่ 6 คน เดินทางไปจัดแสดงในลักษณะนิทรรศการชั่วคราวนาน 10 วัน ที่
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรเคนชิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และถือเปนการจัดแสดง
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร โดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ
ทวีปยุโรป (ยุคล พิริยะกุล 2535 ก : 35-36) ซึง่ ในการนี้ แพม คิลลีย เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรเคนชิงตัน ไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูของชาวอังกฤษ
ทีม่ าชมนิทรรศการและรวมกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรโดยใหผูเรียนมีสวนรวม พบวา
1. ผูม าชมนิทรรศการสวนใหญไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความพอใจเปน
อยางสูง
2. การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม ใหประสบการณที่ดีกวา
การเรียนโดยใชวัตถุที่เปนของจริงและตั้งแสดงนิ่งๆใหประชาชนชมในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาทั่วไป
3. ผูช มสวนใหญตางมีความเห็นวาตนเองไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากการ
รวมกิจกรรมตาง ๆในนิทรรศการนี้
4. ครูวทิ ยาศาสตรสวนใหญตางยอมรับกันวา การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมี
สวนรวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนของตนไดรับความรูและความเขาใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดีขึ้น
อีกทัง้ ยังทําใหเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานบางประการในตัวเด็ก เชน การทํางานที่ประสานกัน
ระหวางตากับมือ เปนตน
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5. ครูวทิ ยาศาสตรสวนใหญเชื่อวา การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
กิจกรรมจะชวยใหเด็ก ๆ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร รวมทั้งจะชวยใหเกิดความสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตรในหมูเด็กอีกดวย
6. ครูวทิ ยาศาสตรสวนใหญเชื่อวา การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
กิจกรรมจะชวยเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในระบบโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ผูช มนิทรรศการใชเวลามากขึ้นกับการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวม
เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่ศึกษาจากวัตถุที่เปนของจริงซึ่งตั้งนิ่ง ๆ อยูกับที่
8. ครูวทิ ยาศาสตรและผูใหญที่มาชมนิทรรศการ ตางมีความเห็นสอดคลองตองกันวา
การเรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม
ทําใหการเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและกระตุนใหผูชมมีความสนใจในวิทยาศาสตรมากขึ้น
9. เด็กและผูใหญสวนมากที่มาชมนิทรรศการตางประสงคจะกลับมาชมนิทรรศการอีก
10.ผูชมนิทรรศการสวนใหญอยากใหมีนิทรรศการที่ผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมประเภทนี้
เปนการถาวรในประเทศอังกฤษ
Hannu Salmi ไดทาการวิ
ํ
จัยกึ่งทดลอง ณ ศูนยวิทยาศาสตร ยูเรกา (Heuraka , The
Finnish Science Center) ในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด และนําเสนอผลการวิจัยของเขาใน
โอกาสตาง ๆ ดังนี้
1. จากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในป ค.ศ. 1987 Hannu Salmi ทํา
การวิจยั โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 130 คน จากโรงเรียนในเขตเฮลซิงกิ
จํานวน 6 แหง ใหเขามาเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรยูเรกาในโปรแกรมที่จัดให ผลการวิจัยพบวา
กิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูอยางไมเปนทางการ (Informal Education) และ
สามารถนําไปสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน (Formal Education) ได
2. ในการประชุมประจําปของสมาคมเพื่อการวิจัยการสอนวิทยาศาสตรแหงชาติ (The
Association for Research in Science Teaching ) เมือ่ วันที่ 19-22 เมษายน 2541 ณ เมืองซานดิเอโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา Salmi เสนอผลการวิจัยกึ่งทดลองซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูอยางไมเปนทางการในศูนยวิทยาศาสตร
โดยแยกกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับ
มัธยมปลายจํานวน 4 กลุม เปนกลุมเด็กเรียนเกง (gifted students) กลุม เด็กเรียนปานกลาง
(ordinary students) กลุมเด็กเรียนออน (difficulties students) ใหเรียนรูวิทยาศาสตรโดยโปรแกรมที่
จัดขึน้ รวมกันระหวางศูนยวิทยาศาสตรยูเรกาและโรงเรียน กลุมตัวอยางอีก 1 กลุมเปนกลุม
ควบคุม ซึง่ ไมไดเขาโปรแกรมดังกลาว จากการทดสอบกอนและหลังเขารวมโปรแกรมโดยใช
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แบบทดสอบ พบวาแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ของกลุมเด็กเรียนออน และเด็กเรียนเกง
เพิม่ ขึน้ ในระหวางเขาโปรแกรม สวนแรงจูงใจที่ตองอาศัยสิ่งจูงใจ (instrumental motivation) ของ
ทัง้ 3 กลุม เพิ่มขึ้น ในขณะที่ของกลุมควบคุมนอยลง และโปรแกรมที่จัดขึ้นทําใหสภาวะที่แรงจูงใจ
ในการเรียนถดถอยลงเนื่องจากกําลังอยูในวัยรุนเหลือนอยลง
อีกทั้งผลการทดลองในระหวาง
เพศชายและหญิงไมพบความแตกตางกัน
จากผลการศึกษาของ Salmi ในครัง้ นีส้ รุปไดวา การจัดโปรแกรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน
สามารถสรางแรงจูงในภายในในการเรียนรู
วิทยาศาสตรใหสูงขึ้น และเปนแรงจูงใจภายในตอการเรียนรูวิทยาศาสตรภายในโรงเรียนไดเปน
อยางดี ซึ่งสนับสนุนผลการวิจัยกอนหนานี้ของเขา
3. ในการสัมมนาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑในมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 19-20
กันยายน พ.ศ. 2543 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส Salmi เสนอผลการวิจัยโดยการสํารวจ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พบวารอยละ 79.8 เคยเขาชม
ศูนยวทิ ยาศาสตรยูเรกากอนเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย และพบวามีความสัมพันธกับการเลือกคณะ
ทีเ่ รียนของกลุมตัวอยาง
ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงผลของการเรียนรูวิทยาศาสตร
อยางไมเปนทางการ (infomal learning resources) ทีม่ ตี อการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ มากกวาที่คาดกัน และศูนยวิทยาศาสตรเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีตอ
วิชาวิทยาศาสตรและงานวิจัย
Chi – Chin (1995 ) ศึกษาความคิดเห็นของผูนาชมนิ
ํ
ทรรศการ (docent) จํานวน 16
คน ของพิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรในไตหวัน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใหการศึกษาของ
พิพธิ ภัณฑ บทบาทหนาที่และคุณสมบัติของผูนําชมนิทรรศการ โดยใหตอบแบบสอบถาม
ปลายเปด สัมภาษณ และสังเกตการทํางานของผูนําชม
ผลจากการศึกษาพบวา
ผูนําชมสวนใหญยังเชื่อวาวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรคือการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรใหแกผูชม
แมวาจะมีการฝกทักษะใน
การกระตุน ใหผูชมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แตผูนําชมสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญขอนี้
ยังเห็นวาควรมีการฝกอบรมพวกตนใหมีความรูดานวิทยาศาสตรใหลึกซึ้งขึ้นเพื่อถายทอดสูผูชม
Ellen Giusti (1995 ) แหงศูนยวิทยาศาสตรแคลิฟอรเนีย (California Science Center)
ศึกษาพบวานิทรรศการที่จัดเปนกลุมโดยมีเนื้อหาหลักซํากั
้ น จะทําใหผูชมมีความสนใจมากขึ้น
และใหเวลาในการชมนิทรรศการนั้นมากขึ้น
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Deborah Perry และ Emily Forland (1995) แหง Exploration Zone ในเมืองชิคาโก
ศึกษาความคิดเห็นของผูชม
เกี่ยวกับบทบาทของศูนยวิทยาศาสตรในการทํางานวิจัยหรือเก็บ
รวบรวมงานวิจัยดานวิทยาศาสตร พบวาผูชมสวนใหญเห็นวาบทบาทของศูนยวิทยาศาสตรควรเนน
ดานการจัดนิทรรศการ ไมไดคาดหวังใหมีบทบาทเปนศูนยรวมงานวิจัย และสวนใหญคาดคะเน
จํานวนของงานวิจัยที่มีรวบรวมไวตากว
ํ่ าความเปนจริง
Leona Schauble และ Karol Bartlett (1991-1996 ) ไดศกึ ษากลุมตัวอยางเด็กนักเรียน
เกรด 1 – 6 ที่เขามาชมพิพิธภัณฑเด็กแหงอินเดียนาโพลิส (Children’s Museum of Indianapolis) วา
มีความตองการในการเรียนวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด เรียนอยางไร และพิพิธภัณฑจะทําอยางไร
ใหเด็กเขาใจถึงกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการศึกษาหลายวิธีจากหลาย ๆ กลุม เชน
ทดสอบความเขาใจของเด็กจากการทดลองและนิทรรศการตาง ๆ สัมภาษณแบบเจาะลึกทั้งกอน
และหลังการเขาชม สัมภาษณเจาะลึกถึงหัวขอเรื่องที่ตองการ และติดตามสังเกตอยางละเอียด
ผลจากการศึกษาของ Schauble และ Bartlett สรุปไดวาพิพิธภัณฑควรเปดโอกาสให
ผูช มมีสว นรวมมากที่สุดในการเรียนรูวิทยาศาสตร ในการฝกทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร เพื่อให
เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ควรคํานึงถึงความแตกตางของผูชมในเรื่องของระดับ
ความรูแ ละเนื้อหาที่สนใจ จึงควรจัดเนื้อหาใหกวาง ๆ ไวกอน แลวจึงแยกเจาะลึกในเรื่องที่แคบเขา
สําหรับผูที่สนใจและตองการศึกษาใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Helen Brooke & Joan Solomon (1996 : 14 –16) ไดทาการสํ
ํ
ารวจกลุมเด็กที่เขาชม
ศูนยวิทยาศาสตรที่ใหผูชมมีสวนรวม (Interactive Science Center) พบวานอกจากเด็กจะไดรับ
ความสนุกสนานจากการเลนและทดลองตาง ๆ ยังไดรับความรูไปดวย โดยเด็กตองการใหมีขอมูล
คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเลนและหลักการทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติมใหชัดเจน
John Jacobsen (1996-2000) ไดทาการศึ
ํ
กษาวิจัยดวยกันหลายครั้ง เพื่อนําผลการวิจัยมา
วางแผนการตลาดและการดําเนินงานของศูนย Exploration Place เมือง Wichita Kansas โดยศึกษา
หาแนวทางในการกําหนดระยะเวลา พื้นที่ และงบประมาณในการจัดนิทรรศการ และศึกษา
ความคิดเห็นของผูชมซึ่งจะนํามาปรับใหเขากับความคิดของผูจัดนิทรรศการ เพื่อใหผูชมกลับมาชม
นิทรรศการซํ้าหลาย ๆ ครั้ง ไมใชมาเพียงครั้งเดียว
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ผลจากการศึกษาพบวาผูชมที่กลับมาซํานั
้ ้น สนใจในกิจกรรมมากกวาตัวนิทรรศการ
เชน กิจกรรมจําลองการขุดซากไดโนเสาร หรือกิจกรรมที่ใหมีสวนรวมอื่น ๆ งานอีกชิ้นหนึ่งพบวา
ทั้งเด็กเล็กและผูปกครองสูงวัยตางก็มีความประทับใจในหุนจําลองที่เคลื่อนไหวไดอยางมีชีวิตชีวา
เหมือน ๆ กัน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณกันระหวางผูชมตางวัย ในสวนของการตลาด
สามารถดึงกลุมผูสูงอายุมาเปนลูกคาได และจากการรวบรวมขอเสนอแนะของผูชม พบวาควร
ดําเนินการในประเด็นตอไปนี้ คือ
1. ควรเก็บคาเขาชมในราคาที่ไมแพงนัก
2. ควรจัดกิจกรรมที่ไมใชเวลามากนักและใหเวลาในการทํากิจกรรมพอสมควร ไม
รูสึกรีบเรง
3. จัดกิจกรรมใหม ๆ เสมอ
4. เจาหนาที่ควรมีความพรอม
5. ควรมีที่จอดรถที่เปนสัดสวนและเพียงพอ
6. ควรมีการตลาดที่ดีพอ เชน สามารถซื้อตั๋วเขาชมไดทางอินเตอรเนต
หรือทาง
โทรศัพท
ผลจากการศึกษายังไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูชมซึ่งบางพวกชอบทํากิจกรรม แตก็มีบาง
พวกทีช่ อบเปนผูดูเพียงอยางเดียว ควรใหผูที่ชอบลงมือทําไดกลับมาบอย ๆ เพื่อฝกทักษะ และใช
กิจกรรมของกลุมนี้เปนสื่อในการศึกษาและความสนุกสนานของกลุมที่ชอบเปนเพียงผูดู ตัวอยาง
เชน การเลนเสก็ตบอรดผาดโผนบนทางลาดชัน
Roberta Ayres (1998) ศึกษาเปรียบเทียบการใชนิทรรศการที่ใชสื่อหลายมิติเชิงโตตอบ
(interactive multimedia exhibit) กับนิทรรศการที่มีการสัมผัสทดลองทั่วไป (traditional hands-on
exhibit) ทําการทดลองที่ The East Tennessy Discovery Center โดยจัดเปนนิทรรศการถาวร
(permanent display) เรือ่ งเครื่องจักร เปรียบเทียบกับนิทรรศการที่ใชสื่อผสม คอมพิวเตอร
กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมจํานวน 104 คน ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบทั้งกอน
และหลังเขาชมนิทรรศการ ผลการทดลองพบวาเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นเมื่อใชสื่อผสม
คอมพิวเตอร เมื่อเปรียบเทียบกับนิทรรศการสัมผัสทดลอง และไมพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางการเรียนรูจากนิทรรศการทั้งสองแบบ อีกทั้งพบวา นิทรรศการทั้งสอง
แบบมีประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากเชนเดียวกัน
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Cody Sandifer (1998) ศึกษาพฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของผูชมที่มา
เปนครอบครัวกับผูชมที่ไมไดมาเปนครอบครัว
ทั้งในวันหยุดสุดสัปดาหและในวันทํางานปกติ
พบวาในวันทํางานปกติกลุมผูชมที่มาเปนครอบครัวจะใชเวลาในการชมนิทรรศการแตละเรื่องนาน
กวากลุม ทีไ่ มไดมาเปนครอบครัว แตในวันหยุดสุดสัปดาหกลับพบวาไมมีความแตกตางในการใช
เวลาดูนิทรรศการแตละเรื่องของทั้งสองกลุม
นอกเหนือจากการศึกษาความคิดเห็นของผูเขาชมศูนยวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ และ
การศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตรแลว ศูนยวิทยาศาสตรจานวนมากยั
ํ
งทําการ
ศึกษาความตองการของผูชมกอนจัดทํานิทรรศการในแตละเรื่อง เพื่อใหทราบถึงประสบการณเดิม
โดยทัว่ ไปของผูชม และหัวขอเฉพาะเรื่องที่ตองการเรียนรู ดังตัวอยางงานวิจัยของศูนยวิทยาศาสตร
ตอไปนี้
1. Franklin Institute Science Museum ในเมืองฟลาเดลเฟย มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Jenny Sayre Ramberg (1990) ทําการศึกษาความรูเดิมของผูชม
เกีย่ วกับการทีโ่ ลกรอนขึ้นและปรากฎการณเรือนกระจก และความตองการของผูชมในการเรียนรู
เรือ่ งดังกลาว ซึ่งศูนยวิทยาศาสตรจะจัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่ชุดใหมโดยวิธีการสัมภาษณผูเขาชม
ผลการศึกษาพบวา ผูชมสวนใหญเคยไดยินเรื่องโลกรอนขึ้นและปรากฎการณเรือนกระจก แตยัง
ไมเขาใจความสัมพันธระหวางการที่โอโซนลดนอยลงกับการที่โลกรอนขึ้น และสองในสามของ
ผูเ ขาชมเชื่อวารูรั่วของชั้นโอโซนเปนสาเหตุใหโลกรอนขึ้น
งานวิจัยเพื่อจัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่อีกเรื่องหนึ่งของ Franklin Institute Science
Museum ดําเนินการโดย Minda Borun และ Carren Garfield ในป ค.ศ.1995 โดยใชแบบสอบถาม
ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฎการณธรรมชาติตาง ๆ เชน พายุเฮอริเคน พายุทอรนาโด และแผนดินไหว
ผลการศึกษาพบวาผูชมทั่วไปรูจักปรากฎการณตาง ๆ ดังกลาว แตไมรูวาเกิดไดอยางไร และมี
สาเหตุมาจากสิ่งใด
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ยังสอดคลองกับที่สถาบันสมิธโซเนียนศึกษารวมกับ
ศูนยวิทยาศาสตรอีกหลายแหง (Randi Korn & Associates, Alexandria, Verginia,1994 ) ศึกษา
โดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อศึกษาถึงการรับรูและความรูเดิมเกี่ยวกับพายุที่
มีอนั ตราย ผลจากการศึกษาพบวาทั้งเด็กและผูใหญรูจักพายุเพียงในแงมุมที่ทาให
ํ เกิดอันตรายตอ
ชีวติ มนุษย และแมจะมีบางคนเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดพายุ แตก็ไมสามารถอธิบายไดในเชิง
วิทยาศาสตรมากนัก
2. University of Nebraska State Museum ทําการศึกษาโดย Dana Twersky , Cybele
Londono และ Judy Diamond ในป ค.ศ. 1993 โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนการศึกษา
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ความรูเ ดิมและการรับรูเกี่ยวกับไดโนเสาร เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทํานิทรรศการชุดใหม ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมยังคงมีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร ทั้ง ๆ ที่ในหลักสูตร
ของโรงเรียนมีอธิบายอยูแลว เด็กชาติตาง ๆ ที่มีอายุระหวาง 8 – 12 ป ก็ยังคงเชื่อวาไดโนเสารเปน
สัตวเลือดเย็นที่เชื่องชาและโง อีกทั้งยังเชื่อวาสัตวในยุคเมโสโซอิคเปนไดโนเสารทั้งหมด
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
สนใจเรือ่ งกําเนิดของจักรวาล การระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) และดาวเคราะหเกิดขึ้นไดอยางไร
ซึง่ พวกเขามีความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้นอยมาก และตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในเรื่อง
เหลานี้
จากผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจและความสนใจ
ตอการจัดกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรของผูชมกลุมตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเปนการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผูเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหลาย ๆ แหง เกี่ยวกับความตองการ รูปแบบ
กิจกรรม และการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางที่จะนํามาใชประโยชนในการวิจัยตอไป

บทที่ 3
วิธดี าเนิ
ํ นการวิจัย
การศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา ดําเนินการศึกษาเปนสองสวน คือ
สวนที่ 1. เปนการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ โดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis)
สวนที่ 2. เปนการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย
การสํารวจความคิดเห็น
(Survey)
จากผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร
แหลงขอมูล/ประชากร
แหลงขอมูล/ประชากรของการดําเนินการวิจัยในสวนที่ 1 ไดแก ขอมูลจากสิ่งพิมพ
และจากเครือขายอินเตอรเนตของศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ( Association of Science –
Technology Centers : ASTC )
และมีขอมูลรายละเอียดอยูในระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอกับ
เวบไซต http ://www.astc.org/ ซึ่งเปนเวบไซตของสมาคมฯ
2. มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใน
ขอบขายที่กวางขวาง ไมเปนศูนยวิทยาศาสตรที่เนนเฉพาะทาง
แหลงขอมูล/ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยในสวนที่ 2 ไดแก
1. กลุม ผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร ไดแก
ผูบริหารศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทย ( เชน พิพิธภัณฑสัตวนาํ้ อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ ทองฟาจําลอง ศูนยวิทยาศาสตร
เพือ่ การศึกษาจังหวัด ) หรือผูมีความรูความสามารถดานศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งมีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
หรือปฏิบัติงานดาน
ศูนยวิทยาศาสตรมาไมนอยกวา 3 ป
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2. กลุม ครูผูสอนวิทยาศาสตรจากทั่วประเทศ
ที่เขาอบรมหลักสูตรการเรียนรู
วิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จัดโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหง
ชาติ จํานวน 3 รุน รุนละ 320 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 960 คน
กลุมตัวอยาง
สวนที่ 1 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดย
วิธวี เิ คราะหเอกสาร
ใชประชากรทั้งหมดของสมาชิกสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ASTC) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
ํ
จํานวน 92 แหง
สวนที่ 2 กลุมตัวอยางในการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยวิธีสารวจความคิ
ํ
ดเห็น ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ
2.1 กลุม ตัวอยางผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร
ใชเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 44 คน
2.2 กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร จากผูเขาอบรมทั้งหมด 3 รุน จํานวน 960 คน
โดยสุม แจกแบบสอบถามรุนละ 120 ฉบับ จํานวน 3 รุน รวมเปนตัวอยางจํานวน 360 คน
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
1. ในการศึกษาวิจัยรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ โดยวิธีวิเคราะหเอกสาร
ใชแบบบันทึกขอมูล
แบบบันทึกขอมูล สําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก
- ชื่อ
- สถานที่ตั้ง ( เมือง , ประเทศ )
- ปที่เริ่มดําเนินการ
- สังกัดหนวยงานใด
- ประวัติและพัฒนาการของศูนย ฯ
- ขนาดพื้นที่ที่จัดแสดง และจํานวนนิทรรศการ
- วัน เวลา เปดใหบริการ
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ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดนิทรรศการ
2.1 รูปแบบนิทรรศการถาวร ในรายละเอียดตอไปนี้
- สาขาวิชาที่จัด หัวขอ/เรื่องที่จัด
- รูปแบบของนิทรรศการ เชน เปนนิทรรศการที่มีกระบวนการเรียนรู
อยางมีสวนรวม (interactive exhibits) หรือจัดแสดงนิ่ง ๆ (static displays)
- สือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช
- ประเภทของนิทรรศการ และจํานวนที่มี
2.2 รูปแบบนิทรรศการประเภทอื่น ๆ เชน
- นิทรรศการชั่วคราว / นิทรรศการเคลื่อนที่
- สวนวิทยาศาสตร หรือนิทรรศการกลางแจง
- สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
- ทองฟาจําลอง
- โรงภาพยนตร
- นิทรรศการเสมือนจริง
2.3 วิธีการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา ( Activities ) มีรูปแบบใดบาง และมี
ลักษณะการจัดอยางไร เชน
- กิจกรรมปฏิบัติการ
- กิจกรรมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
- กิจกรรมวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่
- การจัดสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
- การจัดประกวดแขงขันทางวิทยาศาสตร
- ฯลฯ
ตอนที่ 4 การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในดานตอไปนี้
- วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
- การบริหารองคกร ในดานบุคลากร การประชาสัมพันธ วิธีการ
หารายได และดานการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
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2. ในการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยวิธีสารวจ
ํ
ความคิดเห็น ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ชุด
แบบสอบถามความตองการของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยา
ศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย แบงออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 เปนภาคผนวกแสดงขอมูลรูปแบบโดยยอของศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศ ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยโดยวิธีวิเคราะหเอกสาร เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
บางสวนในการตอบคําถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสํารวจความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ตําแหนง
- ประสบการณในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตร
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
- สาขาวิชาและหัวขอเรื่องที่ควรจัด
- รูปแบบหรือสถานที่จัดแสดงที่ควรมี เชน
- หองจัดแสดง
- นิทรรศการกลางแจง
- สถานแสดงสัตวนํ้า
- ทองฟาจําลอง
- โรงภาพยนตร
- หองพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
- นิทรรศการเสมือนจริง
- ฯลฯ
- รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาที่ควรจัด เชน
- การฝกปฏิบัติการ
- การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
- การสัมมนา การบรรยาย
- หนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่
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ตอนที่ 3 การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร ในขอตอไปนี้
- บทบาทภารกิจของศูนยวิทยาศาสตร
- การบริหารองคกร ในดานบุคลากร การประชาสัมพันธ วิธี
การแสวงหารายได การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
การสรางเครื่องมือวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาแบบ
บันทึกขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ นํามาวิเคราะหหารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ
2. พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร และครู
ผูส อนวิทยาศาสตรที่มีตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3. ดําเนินการ try – out เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( content validity )
และวิเคราะหความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยทดสอบกับครูผูสอนวิทยาศาสตรในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน
30 คน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.933
4. ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
5. นําเครื่องมือการวิจัยไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
ขัน้ ตอนการทําวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ ทั่วโลก จากแหลงขอมูลเอกสารสิ่งพิมพ
และเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาแบบบันทึกขอมูลศูนยวิทยาศาสตร
2. สืบคนขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงที่เปนกลุมประชากร
จากเครือขาย
อินเตอรเน็ต บันทึกขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรทุกแหง จํานวน 92 แหง ตามแบบบันทึกขอมูล
รวมถึงบันทึกขอมูลอื่น ๆ ที่นาสนใจ
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลทั้งหมด นํามาจัดหมวดหมู และนําเสนอเปน
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในรูปความเรียง
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4. พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอน
วิทยาศาสตรที่มีตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยใชรูปแบบของ
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่นาเสนอ
ํ
เปนแนวทางในการสอบถาม
5. สํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอนวิทยาศาสตร
โดยใชแบบสอบถามในขอ 4
6. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
7. นําเสนอรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1. ในสวนของการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
โดยวิธีวิเคราะห
เอกสาร รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากระบบอินเตอรเนต สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ การศึกษาดูงาน และ
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบบันทึกขอมูลแลวนํามาจําแนกหมวดหมู และวิเคราะหขอมูล
ตามรายละเอียดเนื้อหา
2. ในสวนของการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย
การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนามาจากขอมูลในตอนที่ 1 ผูวิจัยเปนผูไป
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมกับสัมภาษณเพิ่มเติมบางสวน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคา
รอยละ นําเสนอในรูปตาราง สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผูวิจัยเก็บรวบรวม จัด
หมวดหมู และนําเสนอในรูปความเรียง

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการวิเคราะหเอกสาร
การศึกษาวิจยั รูปแบบศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศ
เปนการรวบรวมขอมูลจาก
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศทั่วโลก โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางศูนยวทิ ยาศาสตรที่มี
คุณสมบัติดังนี้ คือ
1. เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวทิ ยาศาสตรเทคโนโลยี ( ASTC )
2. เปนศูนยวิทยาศาสตรที่มีการจัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ขอบขายกวางขวาง ไมจํากัดเพียงสาขาเดียว หรือเนนเฉพาะทาง
ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการสืบคนจากขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงที่เผยแพร
ในระบบอินเตอรเน็ต ในเวบไซต http://www.astc.org ซึ่งเปนเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ( Association of Science – Technology Centers : ASTC ) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกวา
550 แหง พบศูนยวิทยาศาสตรที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนจํานวน 92 แหง เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกขอมูลรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้
ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสภาพของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ ไดแก การเรียกชื่อ
จํานวน ขนาด และบทบาทภารกิจ
2. รูปแบบของนิทรรศการ โดยแบงเปน นิทรรศการถาวร และนิทรรศการสวน
อื่น ๆ
3. รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตร
4. รูปแบบการดําเนินงาน ประกอบดวย วัตถุประสงคในการดําเนินงาน การบริหาร
องคกรดานบุคลากร การหารายได และการอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ
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1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
จากการวิเคราะหขอมูลในแบบบันทึกขอมูลของศูนยวทิ ยาศาสตรที่ไดจากการสืบคนใน
ระบบอินเตอรเน็ตจํานวน 92 ชุด เมื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดเปนหมวดหมู พบวาศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศทัง้ 92 แหงที่ศกึ ษา มีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
การตั้งชื่อศูนยวิทยาศาสตร สถาบันในลักษณะนี้มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เมื่อวิเคราะห
ขอมูลรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมดที่นํามาศึกษาพบวา ชื่อเรียกดังกลาวแบงออกเปน 7 กลุม
ดังนี้ ( ดูตารางที่ 1 หนา 58)
1. ศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center ) จากการศึกษาพบวาใชชื่อศูนยวิทยาศาสตร
เปนจํานวนมากที่สุด คือ 33 แหง หรือคิดเปนรอยละ 35.87 ตัวอยางเชน Arizona Science
Center, Orlando Science Center และ Science Center of Iowa ซึ่งทั้ง 3 แหงอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ( Science Museum / Museum of Science )หรือ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( Science and Technology Museum / Museum of
Science and Technology ) ชื่อดังกลาวมีใชเรียกจํานวน 23 แหง หรือคิดเปนรอยละ 25 ของ
กลุมตัวอยางทัง้ หมด ตัวอยางเชน Mid America Science Museum และ Science Museum of
Minnesota ในประเทศสหรัฐอเมริกา Science Museum , National Museum of Science &
Industry ในประเทศอังกฤษ และ National Science & Technology Museum ในประเทศ
ไตหวัน
3. ศูนยแสวงหาความรูและสรางสรรคจินตนาการ โดยในภาษาอังกฤษใชชื่อเรียก
ดังตอไปนี้ เชน Discovery Center , Museum of Discovery , Discovery Place , Exploreum
Imaginarium , Wonder & Imagination Zone เปนตน ศูนยวิทยาศาสตรที่มีชื่อเรียกในกลุมนีม้ ี
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 ทั้งหมดที่กลาวมาอยูใ นประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมี Discovery
Center ในประเทศแคนาดา และ Scitech Discovery Center ในประเทศออสเตรเลีย
4. ชื่อที่แสดงวาเปนบริเวณหรือสถานที่เรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เชน Academy
of Science , Garden of Science , Science Station , Science Place เปนตน มีจาํ นวนทั้งสิ้น 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. ชื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากใน 4 กลุมที่ไดกลาวมาแลว ยังมีศูนยวทิ ยาศาสตรอีก
จํานวนไมมากนัก ( 9 แหง หรือคิดเปนรอยละ 9.78 ) ใชชื่อที่แตกตางออกไป ซึ่งบางแหงยังคง
มีความหมายเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร 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 ) ชื่อศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีใชเพียง 3 แหง คือ SciTech ,
Science and Technology Interactive Center ในมลรัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา The
Discovery Center of Science & Technology ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย และ WISTEC ,
Willamette Science & Technology Center ในมลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล
มีศูนยวิทยาศาสตรบางแหงที่ชื่อมิไดบงบอกถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู ซึ่งมีจํานวนนอยมาก โดยในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 92 แหง มีเพียง
4 แหงเทานัน้ ที่ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล คือ McWane Center ในมลรัฐอลาบามา และ
COSI Toledo ในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา Fraser – Fort George Regional
Museum ในประเทศ แคนาดา และ Deutsches Museum ในประเทศเยอรมนี
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ตารางที่ 1

แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่ใชชื่อเรียกตางกันไป
ชื่อ
จํานวน
(แหง)

รอยละ

1. ศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center )

33

35.87

2. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร / พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
( Science Museum, Science and Technology Museum, Museum
of Science, Museum of Science and Technology )

23

25.00

3. ศูนยแสวงหาความรูและจินตนาการ ( Discovery Center, Museum of
Discovery , Discovery Place , Imaginarium , Imagination Zone ,
Explorit Discovery Center )

13

14.13

4. ชื่อที่แสดงถึงบริเวณหรือสถานที่เรียนรูวิทยาศาสตร
( Hall of Science , Garden of Science
The Science Place , Academy of Science
Science Station )

7

7.60

5. อื่น ๆ เชน Science Alive , Sci Work , Sci-Quest , Technopolis ,
Techniquest , Tekniken Hus ( Technical House) , Teknoteket
(Technotech) , Science North

9

9.78

6. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( Science & Technology Center ,
Center of Science & Technology )

3

3.25

7. ตั้งชื่อตามสถานที่หรือบุคคล

4

4.30

92

100.00

รวม
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จํานวนศูนยวทิ ยาศาสตรในประเทศตางๆ
จากขอมูลทางอินเตอรเน็ตของ
ศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลกที่อยูในเวบไซตของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ( ASTC ) พบวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากทีส่ ุดในโลก และมากกวาประเทศอื่น ๆ
รวมกัน (Association of Science Technology Centers 2000) และจากจํานวนศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศทัว่ โลกที่นํามาวิเคราะหขอมูล พบวาเปนศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวนมากทีส่ ุดถึง 67 แหง ใน 34 มลรัฐ คิดเปนรอยละ 72.82 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ
ประเทศแคนาดา มี 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 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ที่นํามาศึกษา
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
อิสราเอล
สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย
เบลเยียม
เดนมารก
ฟนแลนด
เยอรมัน
ญี่ปุน
นิวซีแลนด
นอรเวย
สวีเดน
สิงคโปร
ไตหวัน

รวม

จํานวน (แหง)
67
9
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
92

รอยละ
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
100.00
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ชวงเวลาที่ศูนยวิทยาศาสตรเริ่มดําเนินการ
จากการสืบคนขอมูลหาชวงเวลาที่ศนู ย
วิทยาศาสตรแตละแหงเริ่มดําเนินการ 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 มีศูนยวทิ ยาศาสตรเปด
ดําเนินการมากที่สุด ( จํานวน 27 แหง ) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปที่ศูนยวทิ ยาศาสตรเริ่มดําเนินการ
ปที่เริ่มดําเนินการ
กอนป ค.ศ.1900
1901-1925
1926-1950
1951-1975
1976-2000
รวม

จํานวน (แหง)
5
3
5
9
27
49

รอยละ
10.20
6.12
10.21
18.37
55.10
100.00

ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงมีพัฒนาการจากบทบาทภารกิจเดิมซึ่งเปนเพียงสถานที่ตั้ง
แสดงวัตถุเชิงอนุรักษ
มาสูบทบาทภารกิจในรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในปจจุบันที่เนน
การเรียนรูผานกิจกรรมที่หลากหลาย ในจํานวนศูนยวิทยาศาสตร 49 แหงที่ระบุปท ี่เริ่มดําเนินการ
พบวามีศูนยวทิ ยาศาสตรจํานวน 19 แหงที่เดิมเปนพิพิธภัณฑซึ่งมีวัตถุประสงคในการกอตั้ง
แตกตางกันไป เชน เปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ ( Natural History Museum )
พิพิธภัณฑที่รวบรวมสิ่งประดิษฐตาง ๆ พิพิธภัณฑเด็ก ( Children Museum ) พิพิธภัณฑเหมืองแร
( Mining Museum ) เปนตน แตภายหลังไดปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือแมแตเปลี่ยนชื่อเปน
ศูนยวิทยาศาสตร และมีศนู ยวิทยาศาสตรจํานวน 5 แหงไมมีขอมูลระบุบทบาทภารกิจเมื่อเริ่ม
ดําเนินการ อยางไรก็ตาม ศูนยวิทยาศาสตรอีก 25 แหงที่พบ ดําเนินการในรูปแบบปจจุบนั มา
ตั้งแตเริ่ม ซึ่งสวนใหญเปนศูนยวิทยาศาสตรที่เริ่มกอตั้งในชวง 50 ปที่ผานมา ( ดูตารางที่ 4 )
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ตารางที่ 4 แสดงบทบาทภารกิจเมื่อเริ่มดําเนินการของศูนยวทิ ยาศาสตร
บทบาทภารกิจเมื่อเริ่มดําเนินการ
1. เปนศูนยวิทยาศาสตร ( Science Center )
2. เปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ ( Natural
History Museum )
3. เปนพิพิธภัณฑเด็ก ( Children Museum )
4. เปนพิพิธภัณฑทางศาสนา ( Regional Museum )
5. เปนพิพิธภัณฑเหมืองแร ( Mining Museum )
6. เปนหอดูดาว ( Observatory )
7. ไมระบุขอมูล
รวม

จํานวน ( แหง )
25
9

รอยละ
51.02
18.37

3
3
2
2
5
49

6.12
6.12
4.08
4.08
10.21
100.00

จํานวนนิทรรศการ
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีขนาดพื้นทีแ่ ละจํานวนสิ่งแสดง
แตกตางกัน
และมักจะมีขอความประชาสัมพันธจํานวนนิทรรศการแสดงไวเพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจ ซึ่งหมายถึงจํานวนชุดหรือชิ้นนิทรรศการที่เลนหรือทดลองได (hand-on exhibits) จาก
ขอมูลที่สืบคนพบวามีศูนยวทิ ยาศาสตรจํานวน 50 แหงมีขอมูลจํานวนนิทรรศการระบุไว และ
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีจํานวนนิทรรศการระหวาง 101 – 200 ชิ้น มีอยูม ากที่สุด ( รอยละ 48 ) สวน
ที่เหลือจะมีจํานวนนิทรรศการแตกตางกันไป ตามรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรขนาดตาง ๆ โดยจําแนกตามจํานวนนิทรรศการ
จํานวนนิทรรศการที่มีในศูนยวิทยาศาสตรโดยประมาณ ( ชิ้น )
นอยกวา 100
101 – 200
201 – 300
มากกวา 300
รวม

จํานวน (แหง)

9
24
9
8
50

รอยละ
18.00
48.00
18.00
16.00
100.00
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ในสวนพื้นที่จดั แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมของศูนยวิทยาศาสตร จากจํานวน
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลของพื้นที่จํานวน 49 แหง พบวามีขนาดพืน้ ที่แตกตางกันไป 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 แสดงขนาดของพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของศูนยวทิ ยาศาสตร
ขนาดพื้นที่ ( ตารางฟุต )
นอยกวา 10,000
10,000 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
40,001 – 50,000
50,001 – 60,000
60,001 – 70,000
70,001 – 100,000
มากกวา 100,000
รวม

จํานวน ( แหง )
9
6
13
4
4
4
4
5
49

รอยละ
18.37
12.25
26.53
8.16
8.16
8.16
8.16
10.21
100.00

สาขาวิชาที่จัดแสดง เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้กําหนดขอบเขตของศูนยวิทยาศาสตร
ที่เปนกลุมตัวอยาง ใหเปนศูนย ฯ ที่จัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรใน
หลายสาขาวิชารวมอยูดว ยกัน กลาวคือในศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงอาจมีทั้งบริเวณทีจ่ ัดแสดง
นิทรรศการเกีย่ วกับหลักการวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน
บริเวณที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑดาราศาสตรและอวกาศ พิพิธภัณฑสัตวน้ํา พิพิธภัณฑเด็ก สวนวิทยาศาสตร และอืน่ ๆ
มิใชจัดแสดงเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง เชน เปนเพียงสถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนสวนสัตว
สวนพฤกษศาสตร หรือเปนพิพิธภัณฑทจี่ ัดแสดงเนื้อหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน พิพิธภัณฑ
อากาศยาน พิพิธภัณฑหินแร เปนตน และในจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่เปนกลุมตัวอยางดังกลาว
นั้น บางแหงอาจจัดแสดงเพียงสองหรือสามสาขาวิชา แตบางแหงมีความหลากหลายสาขาวิชา
มากกวานั้น หรือบางแหงมีหลายสาขาวิชาก็จริง แตเนนดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ เนื่องจากมี
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ทรัพยากรพรอม เชน Fernbank : Science Center ซึ่งมีสภาพปาพื้นเมืองที่รักษาพันธุไมและสัตว
ในทองถิ่นเพื่อใหผูชมเขาไปสํารวจและฝกปฏิบัติการ
จึงเนนเรื่องพืชและสัตวในทองถิ่นและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม แตก็มีนิทรรศการสาขาอื่น ๆ อยูดวย
ในการวิเคราะหขอมูลดานสาขาวิชาที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาของ
ศูนยวิทยาศาสตร ใชวิธีสํารวจขอมูลจากหัวขอนิทรรศการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดเผยแพรไว
ในระบบอินเตอรเน็ต แลวนํามาจัดกลุมได 7 สาขาวิชา ( ดังตารางที่ 7 ) ตัวอยางเชน
นิทรรศการเรื่องพืชและสัตว จัดอยูในสาขาวิชาธรรมชาติวิทยา นิทรรศการเรื่องคอมพิวเตอรจดั อยู
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งในแตละศูนย 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 ชาติพันธุว ิทยา ( ดูตารางที่ 7 )
ตารางที่ 7 แสดงสาขาวิชาของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาในศูนยวิทยาศาสตร ( n=92 )
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรพนื้ ฐาน
ธรรมชาติวิทยา
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี
ดาราศาสตรและอวกาศ
สุขภาพอนามัยและการแพทย
คณิตศาสตร
ชาติพันธุวิทยา

จํานวน ( แหง )
88
71
67
65
35
21
7

รอยละ*
95.65
77.17
72.83
70.65
38.04
22.87
7.61

* คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 92 แหง แตละแหงมีการจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรมากกวา 1 สาขาวิชา
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จํานวนผูช ม จากการสืบคนของผูวิจัย พบศูนยวิทยาศาสตรจํานวนไมมากนักที่มีขอมูล
แสดงจํานวนผูช มในแตละป
อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนการสืบคนทางอินเตอรเน็ต
และ
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีขอมูลจํานวนเปนมาก อีกทั้งรายละเอียดแตละดานและการออกแบบ
เวบไซตแตกตางกันไป อาจมีขอมูลรายละเอียดบางดานที่ผูวิจยั สืบคนไปไมถึง โดยเฉพาะที่เปน
ประเด็นยอย ในการศึกษาครั้งนี้ผูวจิ ยั พบขอมูลดานจํานวนผูชมในแตละปของศูนยวทิ ยาศาสตร
จํานวน 29 แหง โดยมีจํานวนแตกตางกันไปตั้งแตนอยกวาปละ 100,000 คน จนถึงปละมากกวา
1 ลานคน โดยมีคาเฉลี่ยปละ 375,000 คน ( ดูตารางที่ 8 )
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนผูชมตอปของศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ
ผูชมตอปโดยประมาณ (คน)
นอยกวา 100,000
100,001 – 200,000
200,001 – 300,000
300,001 – 400,000
500,000
700,000
มากกวา 1,000,000
รวม

จํานวน (แหง)
5
4
7
4
3
2
4
29

รอยละ
17.24
13.79
24.14
13.79
10.35
6.90
13.79
100.00

เฉลี่ยโดยประมาณ ( คน)

375,000

ชวงเวลาทําการของศูนยวิทยาศาสตร เนื่องจากศูนยวทิ ยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูข อง
บุคคลทุกกลุมทุกวัย เปดใหบริการแกประชาชนทั้งในวันทําการปกติและวันหยุดราชการ ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวในวันทําการปกติจะใหบริการแกกลุมนักเรียนในระบบโรงเรียนเปนสวนใหญ สวน
ในวันหยุดราชการจะเปนกลุม ผูใหญหรือผูที่มาเปนครอบครัว จากการวิเคราะหขอมูลวันและเวลา
ในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรที่นาํ มาศึกษาพบวา เกือบทั้งหมดเปดในวันทําการปกติทั้งวัน
เปนจํานวน 72 แหง และมีเพียง 4 แหงที่พบวาเปดในวันทําการเพียงครึ่งวัน สวนในวันหยุด
ประจําสัปดาหพบวาสวนใหญเปดบริการวันเสารเต็มวัน จํานวน 69 แหง อีก 8 แหงพบวา
บริการในวันเสารเพียงครึ่งวัน และจากการศึกษาพบวาศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญเปดบริการใน
วันอาทิตยเพียงครึ่งวัน มีจํานวน 37 แหง อีก 21 แหง พบวาเปดใหบริการในวันอาทิตยเต็มวัน
( ดูตารางที่ 9 )
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ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงใหบริการทุกวันไมมีวนั หยุด จากขอมูลพบวามีถึง 24 แหง
( รอยละ 26.09 ) และหลายแหงหยุดใหบริการทุกวันจันทร พบมีจํานวน 25 แหง (รอยละ 27.17)
สวนที่เหลือหยุดใหบริการในวันอืน่ ๆ สัปดาหละ 1 หรือ 2 วัน ( ดูตารางที่ 10 )
ตารางที่ 9 แสดงวันและเวลาที่ศูนยวิทยาศาสตรเปดใหบริการ (n=92)
วันที่เปดใหบริการ
ทุกวันเต็มวัน
วันทําการปกติ
เต็มวัน
ครึ่งวัน
วันเสาร
เต็มวัน
ครึ่งวัน
วันอาทิตย
เต็มวัน
ครึ่งวัน

จํานวน (แหง)
24
76
72
4
77
69
8
58
21
37

รอยละ
26.09
82.61
78.26
4.38
83.70
75.00
8.70
63.04
22.83
40.22

ตารางที่ 10 แสดงวันหยุดบริการของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ (n=92)
วันหยุด
ไมมีวันหยุด
วันจันทร
วันอาทิตย
เต็มวัน
ครึ่งวัน
วันอื่น ๆ

จํานวน (แหง)
24
25
42
5
37
4

รอยละ
26.09
27.17
45.65
5.43
40.22
4.38

ชวงเวลาใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรตามที่ไดกลาวมาแลววามีทั้งเต็มวันและครึ่งวัน
นั้นแตกตางกันไป เชน ในการเปดบริการเต็มวันอาจจะมีชว งเวลาตั้งแต 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
ที่เปดบริการดังกลาวมาแลว จึงมีศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงที่ขยายเวลาเปดใหบริการถึงตอนค่ําใน
บางวัน เชน ในทุกวันอังคาร ทุกวันศุกร ทุกวันเสาร หรืออาจสัปดาหละหลายวัน เชน อังคาร –
พฤหัสบดี พุธ – เสาร พุธ , พฤหัสบดี หรือศุกร – เสาร เปนตน ( ดูตารางที่ 11 )
ตารางที่ 11 แสดงวันเวลาที่ศูนยวทิ ยาศาสตรบางแหงเปดขยายเวลาใหบริการในแตละสัปดาห
วัน
อังคาร
ศุกร
ศุกร , เสาร
พฤหัสบดี
อื่น ๆ

เวลา
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00/22.00
17.00 – 21.00
17.00 - 20.00
17.00 – 19.00 / 19.00 – 21.00
รวม

จํานวน ( แหง )
3
5
3
3
5
19*

* แสดงจํานวนเฉพาะศูนยวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสืบคนได ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงอาจมีการขยายเวลา
แตไมไดแจงรายละเอียดไวในเวบไซต

2. ประเภทของนิทรรศการ ( Exhibits )
นิทรรศการของศูนยวทิ ยาศาสตรสวนมากเปนการออกแบบเพื่อจัดแสดงตัวอยางวัตถุ
หรือแสดงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร หรือทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตรที่ยุงยากซับซอน ให
อยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย ๆ ไดลงมือปฏิบัติ จับตอง หรือทดลองดวยตนเอง ภายใตบรรยากาศ
ที่นาตื่นเตนและสนุกสนานไปพรอม ๆ กัน ตัวนิทรรศการจึงมักถูกออกแบบใหสวยงาม แปลกตา
และดึงดูดความสนใจ ทั้งเรื่องของสีสัน รูปราง และวัสดุทใี่ ช จากขอมูลสามารถจําแนก
นิทรรศการตามลักษณะการจัดไดดังนี้
2.1 นิทรรศการถาวร ( Permanent Exhibits ) มักจัดอยูภายในหองแสดง
(Exhibition Hall/Room) ศูนยวิทยาศาสตรเกือบทุกแหง (90 แหงหรือรอยละ 97.83) มีหองแสดง
นิทรรศการถาวรซึ่งเปนนิทรรศการที่มีโครงสรางมั่นคงแข็งแรง ใหญโต ใชเงินลงทุนสูงในการ
จัดสราง มีรูปแบบแปลก สวยงาม ชวนสนใจ จัดแสดงเปนเวลาครั้งละนาน ๆ หรือตลอดไป
หากจะมีการโยกยายบางก็เปนเพียงบางสวน หรืออาจสะสมเขามาใหม หรือขยายการจัดแสดง
เพิ่มเติมขึ้นอีก
จํานวนและขนาดของหองแสดงนิทรรศการแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดและ
รูปแบบของตัวอาคาร
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ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบสื่อที่ใชจัดนิทรรศการถาวร ไดขอมูล
ดังนี้
2.1.1 ดานเนื้อหา ศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษามีการจัดนิทรรศการถาวรในเนื้อหาที่
หลากหลายแตกตางกันไป จําแนกไดดังนี้
2.1.1.1วิทยาศาสตรพื้นฐาน ( Basic Science / Fundamental Science )
เปนเนื้อหาที่ศนู ยวิทยาศาสตรเกือบทุกแหงจัดแสดง ( รอยละ 95.65 จากตารางที่ 7 ) ตัวอยางหัวขอ
จัดแสดงที่พบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ เรื่องกลศาสตร (เชน การทํางานของกลไกตาง ๆ
แรงและการเคลื่อนที่ ) เรื่องแสง (เชน แสงสีตาง ๆ เสนใยแสง กระจก) เรื่องไฟฟาและแมเหล็ก
เรื่องพลังงานในรูปแบบตาง ๆ (เชน พลังงานความรอน พลังงานนิวเคลียร แหลงพลังงานของ
โลก) เรื่องเสียง (เชน คลื่นเสียง เครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของเสียง) เรื่อง
ประสาทสัมผัสและการรับรู (เชน สัมผัสทั้ง 5 ปฏิกิริยาตอบสนอง) เรื่องสสาร (เชน อะตอม ธาตุ
กาซ) เรื่องโครงสรางตาง ๆ (เชน สะพานโคง รูปทรงตาง ๆ ) เรื่องน้ํา (เชน คุณสมบัติของน้ํา
พลังงานจากน้าํ ) เรื่องอากาศ (เชน แรงดันอากาศ ทอลม หลักการของเครื่องบิน) และเรื่องอื่น ๆ
เชน แรงตึงผิว ความหนืด และคลื่น เปนตน ( ดูตารางที่ 12 )
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ตารางที่ 12 แสดงหัวขอนิทรรศการในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่จัดในศูนยวิทยาศาสตร ( n = 92 )

หัวขอนิทรรศการ
จํานวน ( แหง )
1. กลศาสตร ( Mechanic , Simple Machine , Force &
46
Motion , Pulley , Gravity , Pendulum , etc. )
2. แสง ( Light , Obtics , Color , Mirror , Laser , etc. )
43
3. ไฟฟาและแมเหล็ก( Electricity & Magnetism )
30
4. พลังงาน ( Power , Earth Energy , Nuclear, Heat, etc. )
22
5. เสียง ( Sound , Acoustic , Musical Instrument, etc. )
21
6. ประสาทสัมผัสและการรับรู ( Sense , Perception ,
20
Action Reaction , etc. )
7. สสาร / เคมี( Matter , Atom ,Chemistry, Material, etc. )
20
8. โครงสรางตาง ๆ ( Structure )
11
9. น้ํา , สวนน้าํ ( Water , Fluid , Water Work , etc. )
11
10. อากาศ / พลศาสตร (Air , Air Pressure, Wind Tunnel ,
8
Principle of Flight , etc. )
11. แรงตึงผิว ( Bubble , Art of Bubble , etc. )
9
12. คลื่น ( Wave )
7

รอยละ*
50.00
46.74
32.61
23.91
22.83
21.74
21.74
11.95
11.95
8.70
9.78
7.61

* คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 92 แหง แตละแหงมีนิทรรศการสาขา
วิทยาศาสตรพื้นฐานในหลายหัวขอ และศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดถึงหัวขอนิทรรศการ

2.1.1.2 ธรรมชาติวิทยา ( Natural Science ) เปนเนื้อหาในการจัด
นิทรรศการของศูนยวทิ ยาศาสตรที่พบมากเชนกัน ( รอยละ 77.17 จากตารางที่ 7 ) หัวขอที่จัด
แสดงมากที่สดุ เปนเรื่องของนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม (เชน ระบบนิเวศในทองถิ่น ปาในเขตตาง ๆ
ภาวะเรือนกระจก เปนตน) มีจํานวน 39 แหง หรือรอยละ 42.39 รองลงมาคือหัวขอทาง
ธรณีวิทยา (เชน สภาพภูมิศาสตรผิวโลกที่เปลี่ยนไป ปรากฏการณแผนดินไหว การทําเหมืองแร
ดิน หิน แร อัญมณี ซากดึกดําบรรพ แหลงพลังงานใตพภิ พ เปนตน) มีจํานวน 37 แหง หรือ
รอยละ 40.22 อีกเรื่องหนึ่งที่มีการจัดแสดงมากคือชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต ( เชน การดํารงชีวิตของ
พืชและสัตวชนิดตาง ๆ โดยทั่วไปหรือสัตวในทองถิ่น หรือชนิดใดชนิดหนึง่ โดยเฉพาะเชน
สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวน้ําเค็ม เปนตน ) นอกจากนี้เปนเรื่อง
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ของสิ่ง มีชีวิตที่มองดวยตาเปลาไมเห็น ตองใชกลองจุลทรรศน แมลง หรือสัตวดึกดําบรรพ (
เชน ไดโนเสาร ) และเรื่องภูมิอากาศ เปนตน ( ดูตารางที่ 13 )
ตารางที่ 13 แสดงตัวอยางหัวขอนิทรรศการในสาขาธรรมชาติวิทยาที่จัดในศูนยวทิ ยาศาสตร
หัวขอ
จํานวน ( แหง )
1. นิเวศนวิทยาและสิ่งแวดลอม ( Ecology, Environment ,
39
Forest , ect. )
2. ธรณีวิทยา (Geology, Gem, Mineral, Rock, Fossil ,etc.)
37
3. ชีววิทยา ( Biology , Animal & Plant , Seed , Genetic ,
35
Microscope , Zoomzone , etc. )
4. ไดโนเสาร ( Dinosaur , Dino Dig )
17
5. ภูมิอากาศ ( Weather )
15
6. แมลง ( Bug , Insect )
9
7. สัตวจําพวกตาง ๆ ( Reptile, Amphibian, Mammals,
18
Birds, ect. )

รอยละ*
42.39
40.22
38.04
18.48
16.30
9.78
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 ) ในจํานวนนีม้ ี
ศูนยวิทยาศาสตรที่กลาววาจัดนิทรรศการถาวรในหัวขอเกี่ยวกับดาราศาสตรและอวกาศจํานวน 38
แหง (รอยละ 41.30) อันประกอบดวยนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับอวกาศและจักรวาล เชน ยานอวกาศ
สถานีอวกาศนานาชาติ ชีวิตในอวกาศ เรื่องระบบสุริยะ เชน ความมหัศจรรยของทองฟา
ดวงอาทิตย ดาวเคราะห โลก ดาวอังคาร ดวงจันทร หรือจัดแสดงตัวอยางหินดวงจันทร ตัวอยาง
อุกกาบาต และปรากฎการณทางทองฟา เชน การเกิดสุริยุปราคา การเกิดฝนดาวตก เปนตน โดย
นิทรรศการถาวรดานดาราศาสตรมักจัดแสดงอยูรอบ ๆ โดมทองฟาจําลองของศูนยวทิ ยาศาสตรที่มี
ทองฟาจําลองอยูดวย ( จากการสืบคนพบวามีจํานวน 36 แหงหรือรอยละ 39.13 ) หรือจัดแสดง
ภายในหอดูดาวของศูนยวิทยาศาสตรที่มีหอดูดาวอยูดว ย ( พบจํานวน 18 แหงหรือรอยละ 19.57 )
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2.1.1.4 วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ( Applied Science /
Technology )
หัวขอนิทรรศการในสาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีที่จัดแสดงใน
ศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาเปนเรื่องคอมพิวเตอรจํานวน 33 แหง ( รอยละ 35.87 ) เรื่องสิ่งประดิษฐ
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันจํานวน 24 แหง ( รอยละ 26.09 ) พัฒนาการของยานพาหนะหรือ
เทคโนโลยีดานการขนสง จํานวน 22 แหง ( รอยละ 23.91 ) ที่เหลือเปนเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร
หุนยนต วิทยาศาสตรการกีฬา และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน ( ดูตารางที่ 14 )
ตารางที่ 14 แสดงหัวขอนิทรรศการในดานเทคโนโลยีที่จัดในศูนยวทิ ยาศาสตร ( n = 92 )
หัวขอ
1. คอมพิวเตอร ( Computer , Telecom , Internet )
2. สิ่งประดิษฐ ( Invention , Engine )
3. การขนสง ( Transportation , Automobile , Aviation )
4. การสื่อสาร ( Communication )
5. หุนยนต ( Robot , Robotic , Robot Zoo
6. วิทยาศาสตรการกีฬา ( Science of Sport )
7. เทคโนโลยีชีวภาพ / เกษตรกรรม ( Biotech, Agriculture )

จํานวน ( แหง )
33
24
22
19
16
11
6

รอยละ*
35.87
26.09
23.91
20.65
17.39
11.96
6.52

*

คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 92 แหง แตละแหงมีนิทรรศการสาขา
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีในหลายหัวขอ และหลายแหงไมมีขอมูลรายละเอียดแสดงหัวขอนิทรรศการ

2.1.1.5 สุขภาพอนามัยและการแพทย ( Medical & Health )
สุขภาพอนามัยและการแพทย มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวนไมนอยจัดในหัวขอเกี่ยวกับชีวิต
ของเรา เชน การทํางานของสมอง ระบบยอยอาหาร โครงสรางตาง ๆ ของรางกาย
โครงกระดูก หัวขอเกีย่ วกับวิทยาศาสตรสุขภาพ ทันตอนามัย และอาหารดีมีประโยชน
( ดูตารางที่ 15 )

ในดาน
รางกาย
การตอ
เปนตน
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ตารางที่ 15 แสดงหัวขอนิทรรศการดานสุขภาพอนามัยและการแพทยในศูนยวิทยาศาสตร (n=92)
หัวขอ
จํานวน ( แหง )
1. รางกายของเรา ( Human Body )
22
2. ชีวิต ( Life ,World of Life , Time of Your Life, etc. )
15
3. วิทยาศาสตรสุขภาพ ( Health Science , Medical , etc.)
16
4. ทันตอนามัย ( Dental )
5
5. อาหาร ( Food , Nutrition , etc.)
5

รอยละ
23.91
16.30
17.39
5.43
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 นิทรรศการเรื่อง “จากลูกคิดถึง
คอมพิวเตอร” เกมคณิตศาสตรตาง ๆ คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน มหัศจรรย
คณิตศาสตร เปนตน
2.1.1.7 ชาติพันธุวิทยา ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงจัดแสดงนิทรรศการ
ดานชาติพันธุว ิทยา เชนเรื่องราวเกีย่ วกับชนพื้นเมืองในทองถิ่น หรือเผาพันธุดั้งเดิมของตน
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และเรื่องราวของชนชาติตา ง ๆ ในโลก หรืออาจเปนชนชาติทมี่ ี
ประวัติศาสตรยาวนานนาสนใจ เชน อียิปตโบราณ เปนตน ซึ่งพบศูนยวิทยาศาสตรที่มีขอมูลระบุ
วามีการจัดนิทรรศการดานนี้ จํานวน 8 แหง ( รอยละ 8.70 )
2.1.1.8 อื่น ๆ หัวขอนิทรรศการถาวรที่กลาวมาแลวทั้งหมดเปนเพียงที่มี
ขอมูลระบุไวชัดเจนในเวบไซตของศูนยวิทยาศาสตรบางแหง นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ยังมี
ศูนยวิทยาศาสตรอีกหลายแหงในจํานวนที่ศึกษา ที่มิไดระบุรายละเอียดไว หรือบางแหงระบุเพียง
ชื่อบริเวณนิทรรศการ แตไมใหรายละเอียดดานเนื้อหา เชน มีจํานวน 23 แหง ( รอยละ25.00 )
ระบุวา มี Exploration Station , Exploration Zone , Science Quest , Popular Science , Science
Arcade , Science Playground หรือ Discovery Room ซึ่งจากการสืบคนในศูนยวิทยาศาสตรอื่น ๆ
พบวาบริเวณที่มีชื่อทํานองเดียวกันนี้มักเปนนิทรรศการวิทยาศาสตรพื้นฐาน และมีจํานวน 18 แหง
( รอยละ 19.57 ) ระบุวามีบริเวณสําหรับเด็ก ( Kid Space , Kid Zone , Kid Gallery , Kid Station ,
Kid Exhibition , etc.) ซึ่งบางแหงจัดเปนนิทรรศการที่มีเนื้อหาหลากหลาย หรือบางแหงเปน
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บริเวณสําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก เชน เปนบริเวณสําหรับประดิษฐและตั้งแสดงตัวตอ
(LEGO , K’ NEX , Puzzle ) ซึ่งมีระบุจํานวน 9 แหง (รอยละ 9.78) เปนตน
2.1.2 ลักษณะของนิทรรศการถาวร
ศูนยวทิ ยาศาสตรทุกแหงที่มีนิทรรศการ
ถาวร ตางก็กลาววานิทรรศการทั้งหมดเปนนิทรรศการที่เนนใหผูชมไดมีปฏิสัมพันธ (Interactive )
ซึ่งหมายถึง นิทรรศการที่เปดโอกาสใหผูชมไดมีสวนรวม มีการโตตอบกับตัวนิทรรศการ มีการ
สัมผัส ทดสอบ ทดลอง และ เพื่อใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวของวิทยาศาสตร คิดคนคําตอบ
ดวยตนเอง จากการสืบคนขอมูล พอสรุปลักษณะของนิทรรศการถาวร จําแนกตามสื่อหรือ
อุปกรณที่ใชจดั แสดงไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
2.1.2.1 นิทรรศการที่เปนกลไกที่ไมตองใชไฟฟา ( Mechanical
Interactive ) นิทรรศการประเภทนี้จะมีสิ่งแสดงซึ่งเคลื่อนไหวไดโดยไมตองใชกําลังไฟฟา เชน
การหมุน ดึง โยก ดวยมือ
2.1.2.2 นิทรรศการที่ใชไฟฟาในการทํางาน ( Power Interactive ) เปน
นิทรรศการที่ตองใชไฟฟาในการทําใหเกิดปฏิสัมพันธ เชน การกดปุม ตาง ๆ ใหนทิ รรศการแสดง
การทํางานใหดู
2.1.2.3 นิทรรศการติดผนัง ( Wall Mount Interactive ) เปนลักษณะ
นิทรรศการติดผนังที่ใชสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วีดีโอ ตูไดโอรามา ภาพกราฟฟค เปนตน
2.1.2.4 การใชคอมพิวเตอรควบคุมนิทรรศการ (Computer Interactive)
เปนการใชขอมูลจากคอมพิวเตอร เชน การถาม – ตอบ หรือใชคอมพิวเตอรมาประกอบ
นิทรรศการ
2.1.2.5 นิทรรศการที่ตัวสิ่งแสดงไมมีสวนใดเคลื่อนไหว (Static
Interactive) นิทรรศการประเภทนี้ไมมีสวนเคลื่อนไหว แตผูชมสามารถมีปฏิสัมพันธกับตัว
นิทรรศการและเกิดกระบวนการเรียนรูได เชน นิทรรศการภาพลวงตา จานพาราโบลาสะทอน
เสียง หรือทอเสียง เปนตน
2.1.2.6 นิทรรศการเสมือนจริง ( Virtual Reality ) เปนนิทรรศการ 3
มิติที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม ใหบรรยากาศเสมือนอยูในเหตุการณจริง เชน ศูนยเรียนรูและจําลอง
ยานแชลเลนเจอร ( Challenger Learning Center ) การควบคุมยานอวกาศจําลอง ( Space
Riding Center , Space Simulator ,Virtual Time Machine, etc.) และการจําลองสถานการณตาง ๆ
เชน หองฝกบินจําลอง (Flight Simulator) สนามกีฬาจําลอง ( Virtual Sport ) เปนตน
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แรงตึงผิวของ
ฟองอากาศ

ภาพสะทอนในกระจก
สํารวจอวัยวะภายในดวยกลองจุลทรรศน

จานพาราโบลาสะทอนเสียง

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของนิทรรศการทีใ่ หผูชมไดคนหาคําตอบดวยตนเอง
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2.2 นิทรรศการประเภทอื่น ๆ ที่มีในศูนยวิทยาศาสตร
การจัดนิทรรศการในศูนย
วิทยาศาสตรมีดวยกันหลายลักษณะ เพื่อสรางบรรยากาศที่แปลกตา นาตื่นเตน สนุกสนาน มิใช
เปนเพียงสิ่งแสดงตั้งไวและมีเพียงแผนปายคําอธิบายเชนแตกอน นอกเหนือจากนิทรรศการถาวร
ยังมีสื่อในการเรียนรูอีกหลายประเภทที่มีในศูนยวิทยาศาสตรในรูปแบบที่แปลกแตกตางกันไป ซึ่ง
เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจใหมีผูเขาไปศึกษาหาความรูพรอม ๆ กับความเพลิดเพลินไปดวยในตัว
จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ พอสรุปเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
2.2.1 สวนวิทยาศาสตร (Science Park) เปนสวนที่อยูภายนอกอาคาร และมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปตามเนื้อหาของนิทรรศการ
จากการศึกษาพบวามีศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน 38 แหง ( รอยละ 41.30 ) มีสวนที่เปนสวนวิทยาศาสตรโดยจําแนกเปนนิทรรศการ
กลางแจง ( Outdoor Exhibits / Science Court ) จํานวน 16 แหง ( รอยละ 17.39 ) ตัวอยางการจัด
เชน จัดทํานิทรรศการเรื่องระบบสุริยะ โดยทําเปนสวนนิทรรศการที่มีหุนจําลองดวงอาทิตยและ
ดาวนพเคราะห จัดวางอยูใ นตําแหนงตาง ๆ ตามสัดสวนจริง มีสวนสัตว ( Zoo & Park ) จํานวน
6 แหง ( รอยละ 6.52 ) แสดงชีวิตและความเปนอยูของสัตวชนิดตาง ๆ มีสวนผีเสื้อ ( Butterfly
Garden ) 5 แหง ( รอยละ 5.43 ) มีสวนหิน ( Rock Garden ) จัดแสดงตัวอยางหินชนิดตาง 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 สถานเพาะเลี้ยงและแสดงสัตวน้ํา ( Aquarium ) ศูนยวทิ ยาศาสตรใน
ตางประเทศบางแหงมีสถานที่เพาะเลี้ยงและจัดแสดงสัตวน้ําที่มีชวี ิตประเภทตาง ๆ รวมถึงจัด
นิทรรศการรูปแบบอื่น ๆ ประกอบไปดวย อยางไรก็ตามพบวามีศูนยวทิ ยาศาสตรจํานวนไมมากนัก
( 14 แหง หรือรอยละ 15.22 ) ที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูด วย โดยเลี้ยงในตูปลาขนาดใหญ
หรือในบอ ในจํานวนนี้ระบุวาจัดแสดงสัตวน้ําเค็มจํานวน 5 แหง ( รอยละ 5.43 ) ซึ่งเปนสัตวนา้ํ
ในทองถิ่นจํานวน 4 แหง ( รอยละ 4.35 ) สวนที่เหลือไมไดระบุชนิดของสัตว
2.2.3 ทองฟาจําลอง ( Planetarium ) ในการศึกษาดานดาราศาสตร อุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและใหบรรยากาศเสมือนดูดาวจากทองฟาจริงคือโดมทองฟาจําลอง ( Planetarium )
โดยจําลองทองฟาจริงยามกลางคืนไวภายในโดมรูปครึ่งวงกลม มีเครื่องฉายดาวสําหรับฉายใหเห็น
กลุมดาวตาง ๆ และการโคจรของดวงดาว ภายในโดมทองฟาจําลองนอกจากใชสาํ หรับฉายดาว
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงยังใชเปนหองแสดงแสงเลเซอร ( Laser Show ) ใหเปนความรูและความ
บันเทิงอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการติดตั้งอุปกรณการแสดงแสง สี เสียง เพิ่มเติม
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บริเวณรอบ ๆ โดมทองฟาจําลองภายในอาคาร มักมีการจัดนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับ
ดาราศาสตรและอวกาศ
เพื่อใหผูชมไดเรียนรูในขณะรอเขาชมหรือหลังออกมาจากการชมการ
แสดงภายในโดมทองฟาจําลองแตละรอบ
จากการศึกษาพบวาศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 36 แหง ( รอยละ 39.13 ) มีอาคารทองฟา
จําลองอยูภายในบริเวณเดียวกัน และในจํานวนนี้ 17 แหง ( รอยละ 18.48 )ระบุวามีการแสดง
แสงเลเซอร
กิจกรรมอีกสวนหนึ่งที่พบบอยคือการดูดาวผานกลองโทรทรรศนภายในหอดูดาว
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 19 แหง ( รอยละ 20.65 ) มีหอดูดาวใหผูสนใจดูดาวจากทองฟาจริงผาน
กลองโทรทรรศน แตในบางศูนยฯทีไ่ มมีหอดูดาว กิจกรรมนี้สามารถทําไดกลางแจงในเวลา
กลางคืน โดยอาศัยกลองโทรทรรศนขนาดเล็กที่เคลือ่ นยายสะดวก พบวามีศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน 7 แหง ( รอยละ 7.61 ) ระบุถึงกิจกรรมดูดาวจากทองฟาจริงดวยกลองขนาดเล็ก เชนเปน
กิจกรรมทุกคืนวันศุกรในสนามกลางแจงหนาศูนย ฯ เปนตน
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงที่ไมมีทองฟาจําลอง แตยังสามารถใหบริการฉายดาวได โดย
ใชทองฟาจําลองเคลื่อนที่ ( Starlab ) ซึ่งเปนโดมฉายดาวขนาดเล็ก ตัวโดมกางไดโดยใชลมเปา ใช
เครื่องฉายดาวขนาดเล็ก จุผชู มไดรอบละประมาณ 20 – 30 คน สวนใหญศนู ยวิทยาศาสตรใช
ทองฟาจําลองเคลื่อนที่สําหรับการใหบริการนอกสถานที่โดยหนวยวิทยาศาสครศึกษาเคลื่อนที่
หรือไวสําหรับใหโรงเรียนเชาไปใชโดยสงครูมาฝกปฏิบัติการในการใชและติดตั้ง จากการศึกษา
พบศูนยวิทยาศาสตรเพียง 6 แหง (รอยละ 6.52 ) ระบุวาใชทองฟาจําลองเคลื่อนที่สําหรับการ
เรียนรูเรื่องดาราศาสตรภายในศูนยวิทยาศาสตร
2.2.4 โรงภาพยนตร หองแสดงหรือโรงละคร (Theater) ภาพยนตรเปนสื่อ
การเรียนรูที่มปี ระสิทธิภาพ เพราะทําใหไดเห็นภาพ มีความนาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตร 3
มิติ จะใหบรรยากาศเหมือนจริงและสามารถทําใหผูดูเสมือนมีสวนรวมอยูในเหตุการณนั้น ๆ ดวย
จากการศึกษากลุมตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรทั้ง 92 แหงพบวามีโรงภาพยนตร 3 มิติจอยักษ ( Imax
/ Omnimax Theater ) จํานวน 34 แหง ( รอยละ 37 ) มีโรงภาพยนตรที่ไมไดระบุวา เปนระบบ 3
มิติ แตฉายภาพยนตรทางวิทยาศาสตร ( 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
1. โรงภาพยนตสามมิติ ( Imax / Omnimax Theater )
2. โรงภาพยนตร ( Science Theater )
3. หองแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Demonstration
Theater / Stage )
4. หองฉายหลายมิติ ( Megasystem/ Multimedia
Theater )
5. หองแสดงแสงเลเซอร (3-D Laser Theater)
6. หองฉายดาว ( Solar Theater / Star Show )

จํานวน (แหง)
34
14
6

รอยละ*
36.96
15.22
6.52

5

5.43

3
2

3.26
2.17

* คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด 92 แหง แตละศูนย ฯ อาจมีมากกวา 1 ประเภท

2.2.5 นิทรรศการชั่วคราว ( Temporary Exhibits ) เปนนิทรรศการของ
ศูนยวิทยาศาสตรแหงใดแหงหนึ่งที่จดั ขึ้นในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน สัปดาหวิทยาศาสตร สัปดาห
วิศวกรรมศาสตร เปนตน เปนนิทรรศการที่จัดโดยไมใชเงินลงทุนสูงนักและไมเนนความคงทน
ถาวร หรือในอีกกรณีหนึง่ คือนิทรรศการที่หมุนเวียนจัดไปตามศูนยวิทยาศาสตรตา ง ๆ บางที
เรียกวานิทรรศการเคลื่อนที่ ( Travelling Exhibits ) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนนิทรรศการระหวาง
ศูนยวิทยาศาสตรดวยกัน หรือเปนการเชาหรือขอยืม เพื่อลดคาใชจายในการจัดทํา ในกรณีนี้การ
ออกแบบโครงสรางและวัสดุที่ใชจะเหมาะสําหรับการเคลื่อนยายและขนสง การจัดแสดงแตละครัง้
ใชเวลาไมนานนัก ประมาณครั้งละ 3 – 6 เดือน จากการศึกษาพบวาศูนยวทิ ยาศาสตรจํานวน 42
แหง ( รอยละ 45.65 ) มีนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงอยูใ นขณะสืบคนขอมูล
นิทรรศการเคลื่อนที่ ( Travelling Exhibits ) ของศูนยวิทยาศาสตรบางแหง อาจ
หมายถึงนิทรรศการที่จัดทําขึน้ สําหรับหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ ( Outreach Program ) ที่
ออกใหบริการนอกสถานที่ ซึ่งหากเปนการบริการในลักษณะดังกลาวตัวนิทรรศการควรมีขนาด
เล็กไมเปลืองพื้นที่ งายตอการจัดเก็บเพือ่ เคลื่อนยายและประกอบใหมเพื่อจัดแสดง และควรมี
บรรจุภัณฑทที่ นทานและสะดวกในการขนยาย
2.2.6 นิทรรศการจากระบบอินเตอรเน็ต ( Online Exhibits ) เปนสื่อ
นิทรรศการอีกรูปแบบหนึ่งทีน่ าสนใจ และจากการสืบคนขอมูลพบวา มีศูนยวิทยาศาสตรจํานวน
40 แหง ( รอยละ 43.48 ) ที่นอกจากจะมีรายละเอียดขอมูลของศูนย ฯ อยูในระบบอินเตอรเน็ตแลว
ยังมีนิทรรศการทางระบบอินเตอรเน็ต ( Online Exhibits ) หรือกิจกรรมการเรียนรูทางระบบ
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อินเตอรเน็ต ( Online Activities ) ใหผูที่สนใจเขาไปเรียนรูไดตลอดเวลา นับเปนสือ่ นิทรรศการที่
สงตรงถึงบาน ซึ่งไมจํากัดเวลาและสามารถเขาถึงจากทุกมุมโลก โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางมาที่ศูนยวิทยาศาสตร
2.2.7 สิ่งแสดงที่เปนของจริงหรือสภาพแวดลอมจริง ( On Location Exhibition )
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมีสอื่ การเรียนรูทมี่ ีลักษณะพิเศษเนื่องจากเปนทรัพยากรทีม่ ีอยูแลวใน
พื้นที่นั้น ๆ สามารถใชสภาพแวดลอมจริงเปนสื่อการเรียนรู เชน เรียนรูระบบนิเวศของปาพื้นเมือง
จากโปรแกรมการเดินปา เรียนรูเรื่องการขุดแรจากเหมืองใตดิน ( Mine ) ที่เคยเปนเหมืองจริงใน
อดีต ชมชีวติ สัตวในศูนยอนุรักษสัตวปา ( Wildlife Center ) ซึ่งมีพืชพันธุและสัตวทองถิ่นใน
สภาพธรรมชาติ ตัวอยางเชน Science Center of Connecticut ในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้งกลอง
ขยายและถายวีดิทัศนเหยี่ยวชนิดหนึง่ ซึ่งเปนสัตวในทองถิ่นที่อาศัยอยูบ นหอสูงใกลศูนย
วิทยาศาสตร เพื่อใหผูที่มาชมศูนยวิทยาศาสตรไดศึกษาจากของจริงและชมนิทรรศการที่จัดไวไป
พรอม ๆ กัน ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอาจมีผูบริจาคสิ่งแสดงที่เปนของจริงให เชน เรือดําน้ํา
( Submarine ) ที่เลิกใชงานแลว หรือเรือทองเที่ยว ( Cruise ) ของศูนยวทิ ยาศาสตร Science North
ซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบในประเทศแคนาดา ที่ยังอยูในสภาพดีสามารถจัดโปรแกรมพานักทองเทีย่ ว
ลองทะเลสาบเพื่อศึกษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอมได เปนตน
เนื่องจากการเรียนรูในศูนยวทิ ยาศาสตร
เปนรูปแบบที่เนนใหเรียนรูด ว ย
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในบรรยากาศที่นาตื่นเตน ดังนั้น นอกเหนือจากสื่อนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษาจะถูกออกแบบใหไดบรรยากาศดังกลาวแลว ตัวโครงสรางของอาคารเองก็มัก
ไดรับการออกแบบใหดูนาสนใจ
และสอดคลองกลมกลืนไปกับบทบาทหนาทีใ่ นการเปน
ศูนยวิทยาศาสตรดวย
ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงใชตัวอาคารเปนสื่อนิทรรศการแสดงใหเห็น
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรดานการออกแบบ โครงสราง รูปทรง และการใชวัสดุ ตัวอยางเชน
Discovery Science Center ในแคลิฟอรเนีย สรางอาคาร 10 ชั้น สูง 108 ฟุต เปนรูปสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกอยูในลักษณะเอียงใหจุดมุมของรูปลูกบาศกจุดหนึ่งตั้งอยูบนพื้น ( ดูภาพที่ 2 ) มีแผงเซล
แสงอาทิตยจํานวน 464 แผง ติดอยูกับผนังดานหนึ่ง เพื่อจัดแสดงเปนนิทรรศการพรอมกับผลิต
กระแสไฟฟาใชภายในศูนยวทิ ยาศาสตร ซึ่งผลิตไดรอยละ 10 ของปริมาณไฟฟาที่ใชทั้งหมด
( เดือนละ 200 กิโลวัตต ) หรืออีกตัวอยางหนึ่ง เชน ศูนยวิทยาศาสตร Science North ในประเทศ
แคนาดา มีอาคาร 2 หลัง สรางเปนรูปผลึกหิมะ โครงสรางทําดวยเสตนเลส ตั้งอยูริมทะเลสาบ
เปนจุดทองเทีย่ วที่ไดรับความสนใจอยางมาก อีกตัวอยางหนึ่งคือ ศูนยวิทยาศาสตร Science
Center ในเมืองนิวยอรก เปนอาคารรูปทรงแปลกตา ถามองจากระยะไกลจะดูคลายยานอวกาศ
ขนาดยักษจอดอยู
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อาคารรูปผลึกหิมะของศูนยวิทยาศาสตร Science North ในประเทศแคนาดา

ศูนยวิทยาศาสตร Odyssium ในประเทศออสเตรเลีย

Discovery Science Center ในแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 2 อาคารรูปแบบตาง ๆ ของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
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ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงเปนทรงปรามิดที่กรุดวยกระจก กลไกตาง ๆ เชนระบบเก็บ
และระบายความรอนภายในอาคาร สามารถแสดงเปนนิทรรศการได เชน จัดแสดงใหเห็นวา
หนาตางแบบตาง ๆ กันเก็บและระบายความรอนไดไมเทากัน บางแหงใชสีเปนเครื่องหมาย เชน
ระบบทําความรอนและเครื่องปรับอากาศใชสีน้ําเงิน ระบบไฟฟาใชสีเหลือง และระบบเตือนภัยใช
สีแดง เปนตน
2.2.8 นิทรรศการเสมือนจริง ( Virtual Exhibits ) หรือสถานการณจําลอง
(Simulator) นิทรรศการอีกประเภทหนึ่งซึ่งใหบรรยากาศเสมือนไดสัมผัสของจริงที่บุคคลทั่วไปมี
โอกาสสัมผัสไดนอยมาก เชน การฝกบินในหองนักบินจําลอง ซึ่งใชอุปกรณทางคอมพิวเตอรให
เสมือนกําลังขับเครื่องบินจริง การฝกบังคับยานอวกาศ ฝกขับรถแขง รวมถึงการจําลองหองสง
รายการโทรทัศน รายการวิทยุ และสถานีวิทยุสมัครเลน เปนตน จากการศึกษาพบ
ศูนยวิทยาศาสตรที่มีนิทรรศการประเภททีก่ ลาวมาแลวทัง้ หมดจํานวน 11 แหง ( รอยละ 11.96 )
2.3 วิธีผลิตและแสวงหานิทรรศการ
รายละเอียดของวิธีการผลิตและแสวงหา
นิทรรศการของศูนยวทิ ยาศาสตรแตละแหง มักไมแสดงไวในขอมูลทางอินเตอรเน็ตมากนัก มี
เพียงสวนนอยที่มีขอมูลชี้แจงวิธีการผลิตและจัดหานิทรรศการ จากขอมูลที่พบ ศูนยวิทยาศาสตร
ตาง ๆ มีวิธีการผลิตและแสวงหานิทรรศการจําแนกออกเปน 4 วิธีการ ดังนี้
2.3.1 ศูนยวิทยาศาสตรเปนผูจัดทําและสรางนิทรรศการเองทั้งหมด พบจํานวน 20
แหง ( รอยละ 21.74 ) โดยมีฝายโรงงานผลิตนิทรรศการ ( Workshops) ทั้งดานกลไก ( Machanic )
ไฟฟาและอิเล็คโทรนิค รวมถึงฝายออกแบบนิทรรศการ และฝายศิลปกรรม โดยทํางานรวมกับ
นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ
2.3.2 ศูนยวิทยาศาสตรใหผอู ื่นผลิตนิทรรศการใหหรือซื้อนิทรรศการสําเร็จรูปจาก
ผูอื่น ทั้งจากศูนยวิทยาศาสตรดวยกันหรือหนวยงานอืน่ พบจํานวน 4 แหง ( รอยละ 4.35 )
2.3.3 ใชวิธียมื หรือเชาจากศูนยวิทยาศาสตรอื่น หรือหนวยงานอืน่ พบจํานวน
11 แหง ( รอยละ 11.96 )
2.3.4 รับบริจาคจากองคกรอื่น ๆ เชน หนวยงานเอกชน องคกรอื่นของรัฐ โดยรับ
การสนับสนุนเปนเงินหรือการจัดทํานิทรรศการให หรือรับบริจาคสิ่งแสดงโดยตรง พบจํานวน
6 แหง ( รอยละ 6.52 )
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา (Educational Activies)
ศูนยวิทยาศาสตรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป กิจกรรมบางประเภทสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน มี
เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตร
แตก็ยังมีกจิ กรรมอีกหลายประเภทที่เปดโอกาสในการเรียนรู
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วิทยาศาสตรใหแกบุคคลทั่วไปทุกกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวจะเนนใหเกิด
การเรียนรูพรอม ๆ กับความสนุกสนาน ( Edutainment ) ไปดวยกัน โดยใชวิธีเปดโอกาสใหได
คนพบ คําตอบดวยตนเอง เชน มีการเลนเกมส การถาม – ตอบปญหาไปในขณะทํากิจกรรม
จากการศึกษาขอมูลดานการจัดกิจกรรมการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรทั้ง 92 แหง สรุปไดดังนี้
( ดูตารางที่ 17 )
ตารางที่ 17 แสดงประเภทของกิจกรรมเสริมการศึกษาที่จัดในศูนยวทิ ยาศาสตร ( n = 92 )
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประเภทกิจกรรม
จํานวน (แหง)
ฝกปฏิบัติการ/ การทดลองวิทยาศาสตร/อบรม
68
การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
63
วิทยาศาสตรศกึ ษาเคลื่อนที่
61
จัดงานวันเกิด
52
การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร
50
กิจกรรมสําหรับนักเรียนในระบบ
45
กิจกรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร
41
ทัศนศึกษาศูนยวิทยาศาสตร
39
คายวิทยาศาสตร
40
กิจกรรมในโอกาสพิเศษ
38
กิจกรรมชมรม
20
กิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
19
ตอบคําถามวิทยาศาสตร ( โทรศัพท / อินเตอรเน็ต )
18
ประกวด / แขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร
16
ละครวิทยาศาสตร / การแสดงหุน
13
กิจกรรมสําหรับกลุมเด็กเรียนที่บาน
9
รายการวิทยุ / โทรทัศน
6
มอบรางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร
6
การใหทุนเพื่อการศึกษาศูนยวิทยาศาสตร
6
กิจกรรมเครือขาย
3

* คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 92 แหง แตละแหงมีหลายกิจกรรม

รอยละ*
73.91
68.48
66.30
56.52
54.35
48.91
44.57
42.39
43.48
41.30
21.74
20.65
19.57
17.39
14.13
9.78
6.52
6.52
6.52
3.27

81

3.1 การฝกปฏิบัติการ ( Workshops ) เปนกิจกรรมที่พบมากที่สุดจํานวน 68 แหง
( รอยละ 73.91 ) ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการดังกลาว ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงจัดเนื้อหาที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุม เปาหมายแตละกลุมแตกตางกันไป ตามระดับอายุ ชั้นเรียน และ
หัวขอที่กลุมเปาหมายสนใจ ตัวอยางเชน เนื้อหาดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเรื่องไฟฟา อาจเปน
การออกแบบกิจกรรมใหสรางแบตเตอรี่อยางงาย หรือการสรางวงจรไฟฟาอยางงายเพื่อทดสอบ
สารที่เปนตัวนําไฟฟาหรือฉนวนไฟฟาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หากเปนนักเรียนระดับ
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 จัดขึ้นเปนกลุมไมใหญนกั เชนกลุมละไมเกิน 30
คน ใชเวลาในการผึกปฏิบัติการแตละครัง้ แตกตางกันไปตามเนื้อหาและกิจกรรม เชน ครั้งละ 15
หรือ 30 นาที จึงตองมีการจองตารางการทํากิจกรรมลวงหนา เสียคาใชจายนอกเหนือจากคาเขาชม
ปกติ และหากเปนกิจกรรมสําหรับนักเรียน มักสอดคลองกับหลักสูตรของชาติและหลักสูตร
ทองถิ่น ( Discovery Center, 2000)
3.2 การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Science Demonstration / Science Show ) เปน
การแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรหรือการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นาตื่นเตน
นาสนใจ
โดยมักจัดแสดงภายในสถานที่ที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ เชน หองฉายภาพยนตร โรงละคร
หองบรรยาย หรือโถงภายในอาคาร ใชเวลาในการแสดงรอบละตั้งแต 30 นาที ถึง 1 – 2 ชั่วโมง
วันละ 2 – 3 รอบ เรื่องที่จัดแสดงจะสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
ระบบโรงเรียน แตความนาสนใจอยูทกี่ ารใชอุปกรณแตกตางไปจากในชั้นเรียน เชน เรียนรูทฤษฎี
ทางฟสิกสของฟองสบูจากการทําฟองสบูขนาดและรูปรางตาง ๆ เรียนรูคุณสมบัติของสสารที่
เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเย็นจัดโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนตัวลดอุณหภูมิ
ในการเขาชมเปนหมูคณะจะตองมีการจองลวงหนาโดยสามารถระบุเรื่องที่
ตองการชมได
เนือ่ งจากมักมีการแสดงหลายเรื่องแตกตางกันไปตามเนื้อหาและระดับชัน้
นอกจากนี้เรื่องที่แสดงจะเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหผูชมไดชมการแสดงใหม ๆ อยูเ สมอ
คาใชจายในการชมการแสดงทางวิทยาศาสตร สวนใหญตองซื้อตั๋วตางหากจาก
คาเขาชมนิทรรศการตามปกติ แตบางศูนย ฯ ก็ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก
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จากขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีศูนยวิทยาศาสตรจาํ นวน 63 แหง ( รอยละ
68.48 )มีรายละเอียดเกีย่ วกับการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตรแสดงไว
ตัวอยางของการแสดง
ดังกลาว เชน เรียนรูทฤษฎีทางฟสิกสของฟองสบูจากการทําฟองสบูขนาดและรูปรางตาง ๆ
เรียนรูคุณสมบัติของสสารที่เปลี่ยนไปเมือ่ อุณหภูมิเย็นจัดโดยใชไนโตรเจนเหลวเปนตัวลดอุณหภูมิ
ทดลองใหเห็นปฏิกิริยาเคมีของสารชนิดตาง ๆ ที่แปลก นาตื่นเตน การแสดงวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เกี่ยวกับแสง สี ไฟฟา โครงสรางของอะตอม พลังงานนิวเคลียร และการทํางานของ
เครื่องปฏิกรณปรมาณู รวมถึงการแสดงตัวอยางพืชและสัตวที่มีชวี ิต ( Live Show ) เชน งู
สัตวในทองถิน่ และการแสดงหนูเลนบาสเก็ตบอล เปนตน
3.3 วิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ ( Outreach Programs ) การนํากลุมนักเรียนมาชม
นิทรรศการหรือรวมกิจกรรม ณ สถานที่ตั้งของศูนยวทิ ยาศาสตรอาจเปนเรื่องไมสะดวกสําหรับ
โรงเรียนบางแหง
ศูนยวิทยาศาสตรจาํ นวนมากจึงจัดใหมหี นวยรถเคลื่อนที่นํานิทรรศการและ
กิจกรรมตาง ๆ ออกบริการถึงโรงเรียน หองสมุด ชุมชน ศูนยดแู ลเด็ก ศูนยดแู ลคนชรา
สวนสาธารณะ หรือสถานที่จัดงานตาง ๆ ดวย โดยมักมีชื่อเรียกทีน่ า สนใจและบงบอกถึงรูปแบบ
ของกิจกรรมการบริการโดยหนวยรถเคลื่อนที่ เชน Science on Wheel, Science by Van,
Bioexpress, Science Caravan เปนตน
สถานที่ตาง ๆ ที่จะจัดแสดงควรมีบริเวณที่กวางขวางพอประมาณ เชน มีโรงยิม
หรือหองอเนกประสงค เพื่อสะดวกแกการจัดวางนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมที่จัดโดย
หนวยรถเคลื่อนที่ของศูนยวทิ ยาศาสตรเปนกิจกรรมที่สามารถจัดเตรียมอุปกรณที่เคลื่อนยายสะดวก
และควรออกแบบใหสะดวกในการจัดเก็บและติดตั้ง ในสวนของรูปแบบและเนื้อหาจะไมแตกตาง
จากที่จัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตรมากนัก ตัวอยางเชน ชุดนิทรรศการที่เปดโอกาสใหทดลองดวย
ตนเอง ( Hands-on Exhibits ) การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Science Shows ) ฝกปฏิบัติการ
( Workshops ) บรรยาย ( Lecture ) และการฉายดาวภายในทองฟาจําลองเคลื่อนที่ ( Starlab ) โดย
มีเจาหนาทีจ่ ากศูนยวิทยาศาสตรเปนผูนํานิทรรศการและอุปกรณตาง ๆ มากับหนวยรถเคลื่อนที่
และเปนผูจดั กิจกรรมดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมซึ่งอาจเปนการใหยืมหรือใหเชา
อุปกรณมาจัดเอง เชน ชุดนิทรรศการ หรือทองฟาจําลองเคลื่อนที่ แตในกรณีนจี้ ะตองมีครูจาก
โรงเรียนดังกลาวเขารับการฝกอบรมวิธีการใชเสียกอน
เนื่องจากหัวเรื่องของนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมมีจาํ นวนมากเหมาะสําหรับ
กลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป ถาเปนกลุมนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ กิจกรรมจะมีเนื้อหาที่
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน แตยังคงเนนการเรียนรูดวยความตื่นเตน สนุกสนาน และไดมี
สวนรวม ดังนั้น จึงควรติดตอศูนยวิทยาศาสตรลวงหนา เพื่อสอบถามรายละเอียด เลือกเรื่องที่

83

ตองการและจองตารางเวลาในการรับบริการ
ชวงเวลาในการรับบริการแตละครั้งจะขึ้นอยูก ับ
กิจกรรมที่ตองการ และรายละเอียดของแตละศูนย ฯ ตัวอยางเชน ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมี
เพียงการฝกปฏิบัติการสาขาตาง ๆ รอบละประมาณ 45 นาที
ในการบริการโดยหนวยรถเคลื่อนที่นี้
ศูนยวิทยาศาสตรคิดคาใชจายจาก
ผูรับบริการเปนรายกิจกรรมหรือรายวัน คาใชจายสําหรับกิจกรรมดังกลาวแตกตางกันไปขึ้นอยูกบั
เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม ของแตละศูนย ฯ ตัวอยางการคิดคาบริการของศูนยวิทยาศาสตร
ในกิจกรรมตาง ๆ เชน
- คาบริการในการฉายดาวโดยใชเครื่องฉายดาวเคลื่อนที่ ( Starlab ) หนวยเคลื่อนที่
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 ชั่วโมงแรก หากใชเวลานานขึ้นคิดคาบริการอีกชั่วโมงละ 50 เหรียญ
สําหรับคาใชจา ยในการเดินทาง บางครั้งศูนยวทิ ยาศาสตรบวกคาเดินทางเพิ่มขึ้น
ตามระยะทาง พื้นที่บริการสวนใหญอยูรอบ ๆ บริเวณที่ตั้งศูนย ฯ เชนภายในรัศมีประมาณ 100
ไมล เปนตน
จากขอมูลศูนยวิทยาศาสตรทนี่ ํามาศึกษาทั้ง 92 แหง พบวามีจํานวน 61 แหง
( รอยละ 66.30 ) ระบุวามีหนวยบริการเคลื่อนที่ สวนพื้นที่ในการใหบริการมีรายละเอียดไมมากนัก
ในจํานวน 61 แหงที่พบ มีศูนยวิทยาศาสตรที่ใหบริการในขอบเขตไมกวางนัก เชน บริการเฉพาะ
ในมลรัฐและเมืองใกลเคียง จํานวน 28 แหง ( รอยละ 30.43 ) ใหบริการไดทั่วประเทศจํานวน
4 แหง ( รอยละ 4.35 ) และใหบริการไดทงั้ ในและตางประเทศจํานวน 3 แหง ( รอยละ 3.26 )
ดานสถานที่ใหบริการ ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 45 แหง ( รอยละ 48.91 ) ระบุวา
เปนการใหบริการในโรงเรียน และจํานวน 27 แหง ( รอยละ 29.35 ) ระบุวาใหบริการในองคกรอืน่
ของชุมชนดวย เชน หองสมุด หนวยงานเอกชน ศูนยดแู ลเด็ก คนชรา ( Day Care Center, Senior
Center ) นอกจากนี้ศนู ยวทิ ยาศาสตรจํานวน 18 แหง ( รอยละ 19.57 ) ระบุวามีการใหบริการตาม
งานในโอกาสตาง ๆ ดวย เชน งานเทศกาล การจัดคาย เปนตน มีจํานวน 18 แหง
สําหรับคาใชจา ย พบวามีศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 25 แหง ( รอยละ 27.17 ) ระบุ
วาตองเสียคาใชจายในอัตราแตกตางกันไป
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ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบของรถวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะนิทรรศการเคลื่อนที่
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จากการศึกษาขอมูลดานรูปแบบของกิจกรรมในหนวยเคลื่อนที่ พบวากิจกรรมที่
พบมากที่สุดคือการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ( Science Shows ) จํานวน 26 แหง ( รอยละ
28.26 ) รองลงมาคือนิทรรศการสัมผัสทดลอง ( Hands – on Exhibition / Hands –on Activities )
จํานวน 22 แหง ( รอยละ 23.91 ) นอกจากนั้นยังมีทองฟาจําลองเคลื่อนที่ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร
รวมถึงกิจกรรมบรรยายระบุไวอีกจํานวน 16 , 12 และ 5 แหง ตามลําดับ ( ดูตารางที่ 18 )
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรและกิจกรรมในหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ (n=92)
กิจกรรม
1. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
2. นิทรรศการ
3. ทองฟาจําลองเคลื่อนที่
4. ฝกปฏิบัติการ/ ฝกอบรม
5. การบรรยาย

จํานวน ( แหง )
26
22
16
12
5

รอยละ*
28.26
23.91
17.39
13.04
5.43

* คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 92 แหง แตละหนวยมีกิจกรรมไดมากกวา 1 อยาง

3.4 การฉลองวันเกิดในศูนยวิทยาศาสตร ( Birthday Party ) เพื่อเปนการฉลองวัน
เกิดในบรรยากาศที่นาประทับใจ ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจํานวนมากมีบริการจัดงานเลี้ยง
วันเกิดโดยใชสถานที่ภายในบริเวณศูนย ฯ จากขอมูลที่ศึกษา
พบวามีศูนยวทิ ยาศาสตรที่มี
รายละเอียดของบริการจัดงานเลี้ยงวันเกิดแสดงอยูในระบบอินเตอรเน็ตเปนจํานวนถึง 52 แหง
( รอยละ 56.52 )
บริการพิเศษทีไ่ ดรับจากการจัดเลี้ยงในศูนยวิทยาศาสตร นอกเหนือจากการไดเลน
ไดทดลอง ไดชมนิทรรศการตาง ๆ ที่สนุกสนานของศูนยวทิ ยาศาสตรแลว บางแหงอาจมีการ
แสดงพิเศษ เชน การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นาตื่นเตน ละครหุน การแสดงแสง
เลเซอร การแสดงในทองฟาจําลอง รวมอยูในบริการจัดเลี้ยงดวย รวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เชน โตะ เกาอี้ หองจัดเลี้ยง อาหารงาย ๆ เชน พิซซา เคก น้ําผลไม ไอศรีม
และของขวัญสําหรับแขกทีม่ าในงาน เชน ลูกโปง หมวก แตศนู ยวิทยาศาสตรบางแหงอาจให
เจาของงานจัดเตรียมของบางอยางมาเอง เชน เคก เทียน ของตกแตง หรือแมแตอาหารและ
เครื่องดื่ม อยางไรก็ตามบรรยากาศเชนนี้สรางความสนุกสนานและตื่นเตนแกเด็ก ๆ ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายหลักของบริการนี้
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ผูที่มีความประสงคจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดในศูนยวทิ ยาศาสตรสามารถเลือก
บรรยากาศที่แตกตางกันไดตามหัวเรื่อง ( Theme ) ตาง ๆ ตัวอยางเชน นักผจญภัยในอวกาศ
การคนพบซากไดโนเสาร นักสืบ โลกใตทะเล เปนตน
สําหรับคาใชจา ยในบริการนี้ คิดเพิ่มเติมจากการเขาชมปกติในอัตราทีแ่ ตกตางกัน
ไป เชน ในสิบคนแรกคิดอัตราเหมาจายโดยอนุญาตใหมีผูใหญ 2 คน ตัวอยางเชนศูนยที่
Imaginarium Science Discovery Center ในอลาสกา คิดราคา 65 เหรียญดอลลารสหรัฐ ถาเปน
สมาชิก และ 75 เหรียญ ถาไมไดเปนสมาชิก หากมีเด็กหรือผูใหญเพิ่มขึ้นก็จะคิดเพิ่มอีกคนละ 7
เหรียญในกรณีเปนสมาชิก และ 8 เหรียญในกรณีไมไดเปนสมาชิก และจากขอมูลที่ศึกษาไมพบ
ศูนยวิทยาศาสตรที่จัดบริการเหลานี้โดยไมคิดคาใชจายเพิม่ เติม
3.5 การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร กิจกรรมที่ศูนยวิทยาศาสตร 50
แหง ( รอยละ 54.35 ) ในจํานวนที่ศกึ ษาทัง้ หมดมีขอมูลแสดงคือ การจัดสัมมนาในเรื่องตาง ๆ ที่
นาสนใจ และการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน รายการพบนักวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเปนที่ยอมรับ โดยมีการจัดเนื้อหาทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมายเชนเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ
3.6 กิจกรรมสําหรับนักเรียนในระบบ ( School Programs , Classroom Programs )
ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอกระบบโรงเรียน แตอาจกลาว
ไดวา เปนแหลงเรียนรูนอกระบบที่มีสวนสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางมาก จาก
ขอมูลศูนยวิทยาศาสตรที่นํามาศึกษา พบวามีจํานวน 45 แหง ( รอยละ 48.91 ) ที่มีรายละเอียด
การจัดโปรแกรมกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ โดยจัดขึ้นสําหรับนักเรียนกลุมละ
ประมาณ 20 – 30 คน ใชเวลาทํากิจกรรมครั้งละประมาณ 45 นาทีขึ้นไปถึง 2 – 3 ชั่วโมง ใน
แตละครั้งอาจมีกิจกรรมหลายอยางรวมกันอยู เชน คนหาความรูจากนิทรรศการ ชมการสาธิต
ปริศนาวิทยาศาสตร การแสดงทองฟาจําลอง ทําการทดลอง ฝกปฏิบัติการทําอุปกรณวิทยาศาสตร
เปนตน หรืออาจมีเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานัน้
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง หากมีหลายกิจกรรมรวมกันมักจะเปนเรื่อง
เดียวกันหรือเรือ่ งที่เกี่ยวของกันและเปนเรือ่ งที่อยูในหลักสูตรของนักเรียนแตละระดับชั้น
ศูนย
วิทยาศาสตรสวนใหญมีบริการตาง ๆ สําหรับกลุมเปาหมายนักเรียนโดยเฉพาะ เชน สงตารางการ
จัดกิจกรรม และประชาสัมพันธไปถึงโรงเรียน หรือมีการออกใบรับรองผลการปฏิบัติกิจกรรมให
3.7 กิจกรรมสําหรับครู ( Teacher Program ) นอกเหนือจากการใหบริการ
กลุมเปาหมายนักเรียนในระบบ ศูนยวทิ ยาศาสตรยังเปนแหลงเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตรและ
นักการศึกษาที่ตองการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
รวมถึงอุปกรณและสื่อในการเรียนรู
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วิทยาศาสตร ซึ่งเนนการไดคนหาความรูดว ยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ สัมผัส ทดลอง และคนพบ
คําตอบดวยตนเอง โดยศูนยวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับครู เชน ปฏิบัติการสราง
อุปกรณการเรียนรู ฝกกิจกรรมที่จะนํากลับไปจัดที่โรงเรียน ฟงบรรยายจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
หรือจัดสัมนาครูวิทยาศาสตรระดับชั้นตาง ๆ เปนตน กิจกรรมการศึกษาที่จัดสําหรับครูนี้ มี
กลุมเปาหมายทั้งที่เปนครูผูสอน ( In Service Program ) และผูที่เปนครูฝกหัด ( Pre Service
Program )
ศูนยวิทยาศาสตรยังเปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนรูตาง ๆ ( Resources Center )
และเปนชองทางในการหาขอมูลสําหรับครูและผูสนใจการศึกษาดานวิทยาศาสตรทั่วไป
สื่อ
ดังกลาวไดแก CD – Rom , Laserdisk , ชุดการเรียนรู ( Kits ) , คูมือครู , หนังสือ ตลอดจน
เครือขายในระบบอินเตอรเน็ตถึงผูเชี่ยวชาญและศูนยขอมูลตาง ๆ ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงจัด
การศึกษาทางไกลสําหรับกลุมเปาหมายครูผูสอนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอีกดวย
จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้
พบวามีศูนย
วิทยาศาสตร ที่มีขอมูลการจัดกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายครูจํานวนทั้งสิ้น 41 แหง ( รอยละ
44.57 ) และในจํานวนนี้มรี ายละเอียดระบุวาไดมกี ารจัดกิจกรรมปฏิบัติการ จํานวน 33 แหง มี
ศูนยสื่อจํานวน 28 แหง จัดการศึกษาทางไกล ( Distance Learning และ Online Workshop )
จํานวน 6 แหง ( ดูตารางที่ 19 )
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่จัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ สําหรับครูวิทยาศาสตร
( n=92 )
กิจกรรมที่ศูนยวิทยาศาสตรจัดสําหรับครู
1. ฝกปฏิบัติการ / จัดอบรม ( Workshop / Training )
2. มีศูนยสื่อการเรียนรู ( Resources Center )
3. จัดการศึกษาทางไกล ( Distance Learning )
4. ปฏิบัติการทางไกล ( Online Workshop )

จํานวน ( แหง )
33
28
6
4

รอยละ*
35.87
30.43
6.52
4.35

* คารอยละคํานวณจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 92 แหง แตละแหงมีไดมากกวา 1 กิจกรรม

3.8 กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยวิทยาศาสตร ( Group Tour / Field Trip ) จากการที่
ศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรอยางไมเปนทางการ ซึ่งมีสื่อการเรียนรูที่เราใจ
และกระตุนใหเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร เกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน ศูนยวิทยาศาสตรจึง
เหมาะทีจ่ ะเปนแหลงเรียนรูต ลอดชีวิตสําหรับบุคคลทุกกลุมเปาหมาย ทุกเพศ ทุกวัย เปนเสมือน
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สถานที่ทองเที่ยว สถานที่สาํ หรับพักผอนในยามวาง เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปน
สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถเขามาหาความสนุกสนานพรอมกับไดความรู ( Edutainment ) อาจจะมา
โดยลําพัง มากับกลุมเพื่อน หรือใชเปนเวลาสําหรับครอบครัวไดทั้งสิน้
โดยทั่วไปศูนยวิทยาศาสตรมักจัดวิทยากรสําหรับนําชมนิทรรศการ (Guide Tour)
สําหรับผูที่เขาชมเปนคณะ ซึ่งในการนี้ควรมีการจองวันและเวลาในการเขาชมลวงหนา พรอมทั้ง
บอกรายละเอียดอื่น ๆ เชน ถาเปนกลุมนักเรียน ควรใหขอมูลของโรงเรียน เชน สถานที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท จํานวนนักเรียนที่ตองการเขาชม ระดับชั้นหรือหัวขอที่สนใจเปนพิเศษ เวลาที่
จะเดินทางมาถึงหรือตองการกลับ ทั้งนี้เพือ่ ความสะดวกตอการติดตอกลับในกรณีจําเปน อยางไรก็
ตาม แมจะมีวทิ ยากรนําชม ก็ยังจําเปนตองมีผูดูแลที่เปนผูใหญ( Chaperone )ในสัดสวนที่เหมาะสม
กับจํานวนเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเปนผูจดั หามาเอง เชน American Museum of Science &
Energy แนะนําใหมีผูดแู ล 1 คน ตอนักเรียนมัธยม 10 คน หรือตอนักเรียนประถม 6 คน
(American Museum of Science and Energy, 1999)
สําหรับผูเขาชมแตละคณะ นอกจากการนําชมนิทรรศการโดยทั่วไปแลว 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 )
ซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ เปนหลัก นอกเหนือจากนี้บางแหงยังมีการจัดคาย
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ เชน กลุมครอบครัว ( Family Camp ) เพื่อใหบุคคลใน
ครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมดวยกัน คายสําหรับกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร หรือคายสําหรับ
กลุมผูสูงอายุ เปนตน
รูปแบบของการจัดคาย มีทั้งที่จัดเปนคายกลางวัน ( Day Camp ) คายพักแรม
( Overnight Camp ) หรืออาจเปนคายในชวงเย็น ( Afterschool Camp ) สวนการจัดกิจกรรมขณะ
เขาคายเปนการรวมกิจกรรมประเภทตาง ๆ อันประกอบดวยปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร การฉาย
ภาพยนตร การฉายดาวในทองฟาจําลอง การสาธิตวิทยาศาสตร และชมนิทรรศการ เปนตน หรือ
อาจเปนการอบรมเขมเฉพาะเรื่อง เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ศึกษาสําหรับกลุมครูผูสอน ทั้งนี้ในการจัดคายยังรวมถึงการเลี้ยงอาหารและอาหารวางอีกดวย
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จากการศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศครั้งนี้ พบวามีขอมูลการจัด
คายวิทยาศาสตร จํานวน 40 แหง ( รอยละ 43.48 ) ซึ่งในจํานวนนี้ระบุประเภทตามชื่อเรียกซึ่งอิง
ชวงเวลาในการจัดเปนสวนใหญ และแตละศูนย ฯ มีการจัดไดหลายประเภท ดังนี้
3.9.1 คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน ( Summer Camp ) จํานวน 33 แหง
3.9.2 คายพักแรม ( Overnight Camp ) จํานวน 30 แหง
3.9.3 คายวันหยุด ( 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 คายหลังเลิกเรียน ( Afterschool Camp ) จํานวน 5 แหง
3.10 การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เปนกิจกรรมที่จดั ขึ้นเปนพิเศษ เนื่องในโอกาส
หรือวาระสําคัญตาง 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 ชมรมนักวิทยาศาสตรนอย ( Young Scientist Club )
ชมรมวิทยุสมัครเลน ( Amateur Radio Club ) ชมรมดาราศาสตร ( Astronomy Club ) เปนจํานวน
20 แหง ( รอยละ 21.74 ) สมาชิกของชมรมเหลานี้มีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารและเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของชมรมอยูเสมอ
3.12 กิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ จากภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรที่ตองการ
สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแกบุคคลทุกกลุมเปาหมาย ศูนยวิทยาศาสตรหลายแหงจึงจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมแกกลุมเปาหมายเฉพาะแตกตางกันไป เชน ที่ศูนยวิทยาศาสตรบรูมฟลด
( Bloomfield Science Museum ) ในประเทศอิสราเอล จัดกิจกรรมโดยเฉพาะสําหรับกลุมผูสูงอายุ
กลุมคนพิการ กลุมทหาร กลุมครอบครัว กลุมเยาวชน กลุมพนักงานบริษัท เปนตน
3.13 การถาม - ตอบปญหาวิทยาศาสตร เปนการถาม - ตอบปญหาวิทยาศาสตร โดย
นักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผานระบบอินเตอรเน็ต หรือทางโทรศัพท พบ
ศูนยวิทยาศาสตรที่ระบุกิจกรรมดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 17 แหง ( รอยละ 18.48 )
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3.14 กิจกรรมจัดประกวด แขงขัน เปนการจัดประกวดและแขงขันความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลุมบุคคลระดับตาง ๆ เชน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชัน้ ประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ประกวดการเขียนบทวิทยุ
แขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร เปนตน
3.15 การแสดงละคร / หุน เปนกิจกรรมที่มักแทรกอยูใ นโปรแกรมทัศนศึกษา
ศูนยวิทยาศาสตร ในกิจกรรมคาย หรือจัดแสดงประจําวันเปนรอบในศูนยวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ
สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กเล็ก หรือนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื้อหาในการแสดงมัก
เชื่อมโยงกับความรูดานวิทยาศาสตร เชน ดานสิ่งแวดลอม
3.16 กิจกรรมสําหรับกลุมเด็กเรียนที่บาน ( Homeschool Programs ) จากการศึกษา
ขอมูลครั้งนี้ พบศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 9 แหง ( รอยละ 9.78 ) จัดโครงการสําหรับกลุมเด็ก
เรียนที่บาน โดยจัดใหมกี ารเขารวมทํากิจกรรมดวยกันในระหวางกลุม ทั้งเด็กและผูปกครอง เชน
กิจกรรมคาย ( Homeschool Camp ) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ันและกัน และการใหเด็กได
เขาปฏิบัติการเพื่อเปนการสะสมผลการเรียน เทียบโอนกับนักเรียนในระบบโรงเรียนได
3.17 การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมีกจิ กรรม
จัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน
เพื่อเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร
และเปน
การประชาสัมพันธศูนยวิทยาศาสตรไดอีกวิธีหนึ่ง พบจํานวน 6 แหง ( รอยละ 6.52 )
3.18 การจัดมอบรางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร เปนการมอบรางวัลแกผูทมี่ ีผลงานทาง
วิทยาศาสตร เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ และเปนการปลุกเราความสนใจในวิทยาศาสตรแก
สาธารณชน เชน การมอบรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ครูวิทยาศาสตรดีเดน เปนตน
3.19 การมอบทุนเพื่อการศึกษาศูนยวิทยาศาสตร ในกรณีของศูนยวทิ ยาศาสตรที่ศึกษา
ขอมูล เปนการมอบทุนแกนกั เรียนหรือโรงเรียนดอยโอกาส เชน เด็กพิการ เด็กยากจน เพื่อใหได
มีโอกาสเขาชมศูนยวทิ ยาศาสตรฟรี และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ฟรี หรือทุนในการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตรตาง ๆ พบ จํานวน 6 แหง ( รอยละ 6.52 )
3.20 กิจกรรมเครือขาย พบวามีศูนยวิทยาศาสตร 3 แหง ใชศูนยวิทยาศาสตรเปน
สถานศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้พบวามี
ศูนยวิทยาศาสตร 1 แหง ระบุวามีโรงเรียนในทองถิ่นของตนเปนเครือขาย โดยหมุนเวียน
นิทรรศการและสื่อตาง ๆ ใหบริการแกโรงเรียนรอบ ๆ อีกทีหนึ่ง
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4. การดําเนินงานของศูนยวทิ ยาศาสตร
จากการศึกษาขอมูลการดําเนินงานของกลุมตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด ทั้งดาน
บทบาทภารกิจหรือวัตถุประสงคในการกอตั้งและดําเนินงาน รวมถึงการบริหารองคกรในแตละ
ดาน เชน บุคลากรในการปฏิบัติงาน การจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การ
ประชาสัมพันธหนวยงานดวยวิธีตาง ๆ และบริการอื่น ๆ พบวาศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศ มี
ลักษณะการดําเนินงานไมแตกตางกันมากนัก โดยมีรายละเอียดของแตละดาน ดังนี้
4.1 วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
ศูนยวิทยาศาสตรที่ระบุไวในขอมูลทางอินเตอรเน็ตของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหง เมื่อจําแนก
ออกเปนดานตาง ๆ ได 9 ดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ( ดูตารางที่ 20 )
4.1.1 เพื่อกระตุนความสนใจ สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
การจัดประสบการณการเรียนรูที่สนุกสนาน และมีสวนรวมในการเรียนรู การคนหาคําตอบดวย
ตนเอง และกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค โดยใชสอื่ นิทรรศการ และกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ
เชน การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร ภาพยนตร และการทดลอง
4.1.2 เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และ
ความเขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( Science Concept ) ใหบคุ คลมีพื้นฐานความเขาใจใน
วิทยาศาสตร ( Science Literacy )
4.1.3 เพื่อใหตระหนักและเขาใจถึงความเกีย่ วพันระหวางวิทยาศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน เรื่องราวของวิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของกับชีวิต สภาพสังคม และโลก
4.1.4 เปนแหลงคนควาวิจยั ( Research Center ) และจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ตาง ๆ เชน บรรยาย สอน ตีพิมพบทความ พบปะแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูดานการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูและพัฒนาสื่อนิทรรศการตาง ๆ
4.1.5 เพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรของบุคคล เพื่อนําความรู
นั้นมาพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชน
นําไปสูการพัฒนาชาติโดยการพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถเทาเทียมนานาชาติ
4.1.6 เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกระบบ
โรงเรียน โดยใชศูนยวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในเรื่องราวเกีย่ วกับธรรมชาติ มนุษย
และเทคโนโลยี เปนการกระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูต ลอดชีวิต
4.1.7 สนับสนุนใหนักเรียนในระบบโรงเรียนไดเรียนรูว ิทยาศาสตรตามหลักสูตร
โดยผานสื่อตาง ๆ ที่มีในศูนยวิทยาศาสตร
4.1.8 เปนการกระจายโอกาสในการเรียนรูวทิ ยาศาสตรใหทั่วถึงยิ่งขึ้น
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4.1.9 เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
โดยรวมแลว วัตถุประสงคในการดําเนินงานและบทบาทภารกิจของศูนยวทิ ยาศาสตร
ในประเทศตาง ๆ จะคลายกัน โดยเฉพาะวัตถุประสงคใน 2 ประเด็นแรก แตกตางกันบางเพียง
เล็กนอยในจุดเนนของแตละศูนย ฯ
ตารางที่ 20 แสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของศูนยวิทยาศาสตร (n=92)
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
จํานวน ( แหง )
34
เพื่อกระตุน ความสนใจ สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโดยการจัดประสบการณการเรียนรูที่
สนุกสนาน มีสวนรวม และไดคนควาหาคําตอบ
ดวยตนเอง
25
เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ความคิดเชิงวิทยาศาสตรแกคนทั่วไป โดยเนนทีเ่ ยาวชน
เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรที่มีตอ
16
ชีวิตประจําวัน
เปนแหลงคนควาวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
6
วิทยาศาสตร และพัฒนาสื่อนิทรรศการ
เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
5
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต
สนับสนุนใหนกั เรียนในระบบไดเรียนรูวิทยาศาสตร
5
โดยใชสื่อนิทรรศการ
4
พัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรของบุคคล
ชุมชน และประเทศชาติ เพือ่ นําไปสูการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
กระจายโอกาสในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4
ใหทั่วถึง
เปนแหลงทองเที่ยวทีน่ าสนใจ
3

รอยละ*
37.96

27.17

17.39
6.52
5.43

5.43
4.35

4.35
3.26

* คารอยละคํานวณจากจํานวนศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด 92 แหง แตละแหงมีอาจมีวัตถุประสงคหลายดาน
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4.2 การบริหารองคกร
ขอมูลดานการบริหารองคกรของศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศสวนใหญมีรูปแบบใกลเคียงกันเชนเดียวกับวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
จาก
การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ไดแก หนวยงานที่สังกัด ประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน วิธีการหา
รายได วิธีการประชาสัมพันธ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีในศูนยวทิ ยาศาสตร มี
รายละเอียดดังนี้
4.2.1 ลักษณะขององคกร จากการวิเคราะหขอมูลที่เกีย่ วกับลักษณะองคกรของ
ศูนยวิทยาศาสตร พบวาศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 39 แหง ( รอยละ 42.39 ) มีขอมูลระบุไวชัดเจน
วาเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ( Nonprofit organization ) สวนอีกรอยละ 57.61 ที่เหลือไมมี
ขอมูลดานนี้ระบุไว และไมพบวามีศูนยวทิ ยาศาสตรที่เปนองคกรทางธุรกิจ โดยในจํานวน 39 แหง
ที่พบวาเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรนั้น มีจํานวน 24 แหง ( รอยละ 26.09 ) จัดตั้งขึ้นในรูป
มูลนิธิ และจัดเปนองคกรอิสระ ( 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
หนวยงานทีด่ แู ล
1. มูลนิธิ หรือองคกรอิสระ
2. หนวยงานของรัฐ
3. มหาวิทยาลัย
4. ไมระบุ
รวม

จํานวน (แหง)
24
12
3
53
92

รอยละ
26.09
13.04
3.26
57.61
100.00

4.2.2 การบริหารองคกรภายในของศูนยวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรที่มิได
เปนหนวยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
มีการบริหารองคกรภายในของศูนยวิทยาศาสตรโดย
คณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายตาง ๆ ในการดําเนินงาน คณะกรรมการดังกลาวเปนตัวแทน
จากองคกรอื่น ๆ และผูทอี่ ยูในชุมชนนัน้ ๆ รายละเอียดของการบริหารงานภายในองคกร
แตละดาน มีดงั นี้
4.2.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในศูนยวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีใ่ นศูนยวิทยาศาสตรแบงหนาที่รบั ผิดชอบเปนฝายตาง ๆ เชน ฝายบริการผูชมทั้งภายใน
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ศูนยวิทยาศาสตรและหนวยเคลื่อนที่ ฝายผลิต จัดหา ดูแล และซอมแซมนิทรรศการ ฝายจัดและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม ฝายคอมพิวเตอร ฝายการเงิน ฝายการตลาด ฝายบุคลากรเพื่อกํากับดูแล
และพัฒนาเจาหนาที่และอาสาสมัคร รวมถึงฝายออกแบบนิทรรศการ และฝายศิลปกรรม จาก
การสืบคนขอมูลพบศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 23 แหง (รอยละ 25) มีขอมูลสนับสนุนการแบงงาน
ของเจาหนาที่เปนฝายตาง ๆ ดังกลาว และรอยละ 75 ไมระบุขอมูลดานนี้
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงตองใชบุคลากรปฏิบัติงานเปนจํานวน
มาก แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ( Full Time ) ศูนยวิทยาศาสตรแต
ละแหง
จําเปนตองมีบุคลากรจํานวนหนึง่ เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามนโยบายของศูนยฯ
บุคลากรดังกลาวมีจํานวนแตกตางกันตามขนาดของศูนย ฯ อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ พบ
ขอมูลกลาวถึงการใชบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในฝายตาง ๆ เพียง 36 แหง ( รอยละ 39.13 )
สวนที่เหลือมิไดกลาวถึงขอมูลดานนี้ ( ดูตารางที่ 22 )
ตารางที่ 22 แสดงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร (n=92)
ประเภทของบุคลากรปฏิบัติงาน
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ( Full Time )
2. มีบุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มเวลา ( Part Time )
3. มีอาสาสมัคร ( Volunteer )

จํานวน ( แหง )
36
22
61

รอยละ *
39.13
23.91
66.30

* คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 92 แหง แตละศูนย ฯ มีไดมากกวา 1 ประเภท

2. บุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มเวลา ( Part Time ) นอกเหนือจาก
กลุมบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในฝายตาง ๆ ยังมีบุคลากรอีกจํานวนหนึ่งปฏิบัติงานเปนบางเวลา
เชน ปฏิบัติงานเฉพาะชวงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห โดยรับเงินคาตอบแทนจากศูนยวิทยาศาสตร
3. อาสาสมัครชวยปฏิบัติงาน ( Volunteer )
เนื่องจากศูนย
วิทยาศาสตรเปนองคกรที่ไมหวังผลกําไรทางการคาดังไดกลาวมาแลว จึงมักไดรบั ความรวมมือ
จากชุมชนเปนอยางดี มีอาสาสมัครจํานวนมากสนใจเขารวมปฏิบัติงานเพื่อเปนการชวยเหลือสังคม
และไดเรียนรูว ิทยาศาสตรพรอม ๆ กับไดพบปะเพื่อนใหม ๆ ไปดวย จากการสืบคนขอมูลพบวา
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากถึง 61 แหง ( รอยละ 66.30 )
มีอาสาสมัครมาชวยงานในศูนย
วิทยาศาสตร โดยทําหนาทีช่ วยงานเกือบทุกอยางที่ทําไดเริ่มตั้งแตเปนผูนําชมนิทรรศการ (Docent)
ชวยดูแลรักษานิทรรศการ เปนผูดูแลกิจกรรมปฏิบัติการ
เปนผูสาธิตทดลองปรากฏการณ
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วิทยาศาสตร เปนพี่เลี้ยงในกิจกรรมคาย กิจกรรมในโอกาสพิเศษตาง ๆ การจัดเลี้ยงวันเกิด
รวมถึงชวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน ในรานขายของ หองสมุด โรงภาพยนตร เปนตน ( ดู
ตารางที่ 23 )
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่ใชอาสาสมัครปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ (n=61)
ตําแหนงงานทีใ่ ชอาสาสมัคร
1. นําชมนิทรรศการ
2. ดูแลรักษานิทรรศการ
3. กิจกรรมปฏิบัติการ
4. ชวยงานสํานักงาน
5. ผูแสดงการสาธิตวิทยาศาสตร
6. ประชาสัมพันธ
7. รานขายของที่ระลึก
8. คอมพิวเตอร
9. กิจกรรมคาย
10. กิจกรรมในโอกาสพิเศษ

จํานวน ( แหง )
49
42
34
23
24
10
10
5
6
5

รอยละ*
80.33
68.85
55.74
37.70
39.34
16.39
16.39
8.20
9.84
8.20

* คารอยละคํานวณจากศูนยวิทยาศาสตรที่พบวามีอาสาสมัครชวยงานจํานวน 61 แหง แตละแหงใชอาสาสมัคร
ชวยงานหลายดาน

อาสาสมัครจะไดรับผลประโยชนจากการมาชวยปฏิบัติงานโดย
ไมมีคาตอบแทนหลายประการ ดังนี้
-ไดเรียนรูงานและไดรับใบรับรองการผานงานจากศูนย
วิทยาศาสตรซึ่งเปนวุฒิบัตรที่มีประโยชนตอการทํางานที่อื่น ๆ ตอไป
- ไดเปนสมาชิกของศูนยวทิ ยาศาสตร
ถาปฏิบัติงานไดครบ
ระยะเวลาที่กําหนด และไดรับสิทธิพิเศษเชนเดียวกับสมาชิก เชน ไดรับวารสารฟรี จอดรถฟรี
เปนตน
- ไดรับใบรับรองผลงานเสนอแกสถานศึกษาและมีโอกาสไดรับ
ทุนการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร
- เปนสวนหนึง่ ของทีมงานที่ไดรับการฝกฝนอยางมีประสิทธิภาพ

96

อยางไรก็ตามศูนยวิทยาศาสตรบางแหงก็ไมมีบุคลากรปฏิบัติงาน
เต็มเวลา ตัวอยางเชน Discovery Science Center ในแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใชบุคลากร
ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา และอาสาสมัครเทานั้นในการดําเนินงาน
4.2.2.2 วิธีการหารายไดของศูนยวิทยาศาสตร ศูนยวทิ ยาศาสตรหลายแหง
สังกัดหนวยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
และอีกจํานวนมากเปนของมูลนิธิหรือองคกรอิสระ
ดังไดกลาวแลว งบประมาณในการดําเนินงานจึงไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรที่
ควบคุมดูแล เพื่อเปนคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน เงินเดือน คาจาง คาบํารุงรักษานิทรรศการ
และคาวัสดุอปุ กรณตาง
ๆ
นอกเหนือจากเงินจํานวนมากที่ตองใชในการลงทุนครั้งแรกใน
การกอสรางอาคารและจัดทํานิทรรศการรวมทั้งโครงสรางอื่น ๆ ดังนั้น ศูนยวิทยาศาสตรเองจึง
ตองมีวิธีการหารายไดเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ
ดังตอไปนี้
คาเขาชม วิธีการแรกในการหารายไดของศูนยวทิ ยาศาสตร คือ การ
เก็บคาเขาชม
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศเกือบทุกแหงเก็บคาเขาชมจากผูใชบริการ
มี
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนนอยมากที่เปดใหบริการฟรี จากขอมูลพบเพียง 4 แหง (รอยละ 4.35) ที่เปด
ใหเขาชมฟรี สวนที่เหลือมีการเก็บคาเขาชมทั้งสิ้น และผูที่เขาชมศูนยวทิ ยาศาสตรตองเสียคา
เขาชมคิดเปนรายคน ในอัตราที่แตกตางกันระหวาง เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ ( ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 24 ) ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอาจเปดใหบริการฟรีในบางวัน เชน ทุกวันศุกรตนเดือน
หรือทุกวันเสารสิ้นเดือน เปนตน และในการเสียคาเขาชมนี้ไมไดรวมถึงกิจกรรมเสริมการศึกษา
อื่น ๆ ของศูนยวิทยาศาสตร หากผูเขาชมตองการรวมกิจกรรมอื่น เชน ชมการฉายดาวในทองฟา
จําลอง ฝกปฏิบัติการ หรือชมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร จะตองเสียคาบริการอีกตางหาก
และหากเปนการเขาชมเปนหมูคณะจะไดรับสวนลดในอัตราที่แตกตางกันไป
จากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด 92 แหงที่นํามาศึกษา เปนศูนย
วิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมากถึง 68 แหง และในประเทศแคนาดาจํานวน 9
แหง ผูว ิจยั จึงไดรวบรวมขอมูลอัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรเปนสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ
มาแสดงดังในตารางที่ 24 ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา อัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศของเด็กมีอัตราเฉลี่ย 4.13 เหรียญดอลลารสหรัฐ คาเขาชมของผูใหญมีอัตราเฉลี่ย
5.21 เหรียญดอลลารสหรัฐ
และคาเขาชมของผูสูงอายุมีอัตราเฉลี่ย 4.51 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งคาเขาชมของผูสูงอายุและเด็กนักเรียนมักมีอัตราเดียวกัน
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ตารางที่ 24 แสดงอัตราคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทผูชม
เด็ก

ผูใหญ

ผูสูงอายุ / นักเรียน

อัตราคาเขาชม
(US $)
1.1 – 3.0
3.1 – 5.0
5.1 – 7.0
2.1 – 4.0
4.1 – 6.0
6.1 – 8.0
2.1 – 4.0
4.1 – 6.0
6.1 – 8.0

จํานวน
(แหง)
17
24
21
13
26
19
20
21
8

อัตราเฉลี่ย
(US $)
4.13

5.21

4.51

หมายเหตุ 1. คาเขาชมนี้ไมรวมการเขาชมทองฟาจําลองและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ เชน ปฏิบัติการ
การสาธิตวิทยาศาสตร ฯ ล ฯ
2. ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงกําหนดอายุผูชมแยกเปน เด็ก ผูใหญ ผูอาวุโส แตกตางกัน เชน เด็ก
อายุต่ํากวา 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
ทั่วไปจะเปดรับสมัครสมาชิก ( Memberships ) เพื่อเปนการหารายไดอีกทาง โดยผูที่เปนสมาชิก
ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงจะไดรับสิทธิพิเศษมากมาย เชน
- สามารถเขาชมศูนยวทิ ยาศาสตรและพิพิธภัณฑทเี่ ปนสมาชิกของ
ASTC ที่เขารวมโครงการซึ่งมีทั่วโลกจํานวน 200 กวาแหงไดฟรี ตลอดอายุการเปนสมาชิก
- ไดรับสวนลดคาผานประตูของผูรวมเดินทางมาชมในคณะเดียวกัน
- ไดรับสวนลดในการเขารวมกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ของศูนย ฯ
- ไดรับวารสารสําหรับสมาชิกทุก 3 เดือน
- มีสวนลดในการซื้อสินคาจากรานขายสินคาของศูนย ฯ
- มีสวนลดในการเชาพื้นที่ศูนย ฯ จัดงานตาง ๆ
- รับเชิญเขารวมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะ
-ฯลฯ
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อัตราคาสมัครเปนสมาชิกของศูนยวทิ ยาศาสตรแตละแหง
จะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของสมาชิก และความแตกตางกันของแตละศูนย ฯ ( เชน ศูนย
วิทยาศาสตรทมี่ ีขนาดใหญ มีจํานวนนิทรรศการและบริการตาง ๆ มากอัตราคาสมาชิกก็จะสูงกวา
ศูนย ฯ ที่มีขนาดเล็ก ) ประเภทของสมาชิกโดยทัว่ ไปที่พบมากที่สุด คือ สมาชิกภาพประเภท
บุคคล ( Individual Membership ) ผูที่เปนสมาชิกสามารถเขาชมศูนยวทิ ยาศาสตรไดฟรีโดยไม
จํากัดจํานวนครั้ง อีกประเภทหนึ่งคือ สมาชิกภาพประเภทครอบครัว ( Family Membership ) ซึ่ง
แตละครั้งสามารถ เขาชมไดไมเกิน 4 คน ( ผูใหญ 2 คน เด็ก 2 คน ) หากจํานวนเกินกวานี้ตอ ง
เสียคาเขาชมเพิ่มเปนรายคน
สมาชิกภาพอีกประเภทหนึ่งคือรวมพอแม ปูย า และหลาน
( Grandparent Membership ) ในกรณีนี้เขาชมไดจํานวนไมเกิน 6 คนตอครั้ง ซึ่งอาจเปนผูใหญ 4
คน เด็ก 2 คน หรือเปนผูใหญ 2 คน เด็ก 4 คนก็ได ( ดูรายละเอียดในตารางที่ 25 )
ตารางที่ 25 แสดงอัตราคาสมาชิกของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภท
บุคคล
( Individual )

ครอบครัว
( Family )

ครอบครัวใหญ
( Grandparent )

อัตราคาสมาชิกตอป ( US $)
20 - 25
30 - 35
40 - 45
50 - 55
รวม
40 - 45
50 - 55
60 - 65
70 - 75
รวม
35 - 40
45 - 50
55 – 60
65 - 70
รวม

จํานวน ( แหง )
13
21
17
5
56
12
20
13
12
57
6
2
2
4
14

อัตราเฉลี่ย (US $)

35

57

50
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คาธรรมเนียมจากโปรแกรมการศึกษา นอกเหนือจากคาเขาชมและ
คาสมาชิกแลว
ศูนยวิทยาศาสตรยังมีรายไดจากการจัดกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ทุกกิจกรรมที่
กลาวถึงแลวในหัวขอ ที่ 3 เชน การฝกปฏิบัติการ การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร หนวย
วิทยาศาสตรศกึ ษาเคลื่อนที่
การเขาชมทองฟาจําลอง การฝกอบรม และกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร เปนตน กิจกรรมเหลานี้ ผูรับบริการตองเสียคาธรรมเนียมตางหากนอกเหนือจากคา
เขาชมศูนยวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามอาจมีขอยกเวนในบางกรณี เชน สําหรับคนพิการ หรือกลุม
ผูดอยโอกาสบางกลุม อีกทั้งมีสวนลดพิเศษสําหรับผูที่เปนสมาชิก
การบริจาค ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 56 แหง ( รอยละ 60.87 ) มี
ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอกโดยการบริจาค ซึ่งมีทั้งบริจาคเปนเงินและ
สิ่งของตาง ๆ ดังตอไปนี้
- การบริจาคเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน โดยบริจาคในนามบุคคล
หรือองคกร ในรูปตัวเงิน อาจบริจาคในนามของตนเองหรือบริจาคเปนของขวัญในนามผูอื่นก็ได
หรือรับภาระคาใชจายอยางใดอยางหนึ่งของศูนยวทิ ยาศาสตร เชน รับเลี้ยงสัตวโดยการจาย
คาอาหารให
- บริจาคสิ่งของ เชน รถตู โตะ เกาอี้ ตูเลี้ยงสัตวน้ํา ตูแสดง
นิทรรศการ หรือบริจาคเปนอุปกรณทใี่ ชในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา เชน
ไมโครโฟน อุปกรณสาธิต เชน ไนโตรเจนเหลว รวมถึงตัวอยางสิ่งแสดง เชน รถโบราณ
เครื่องจักรชนิดตาง ๆ และ ตัวอยางพืช ตัวอยางสัตว ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวติ เปนตน
- การเปนอาสาสมัครทํางาน ผูที่อาสาสมัครเขามาทํางานในศูนย
วิทยาศาสตร
ถือเปนการบริจาคแรงงาน
เนือ่ งจากทําใหประหยัดคาใชจา ยที่ตองจายเปน
คาตอบแทนในกรณีตองวาจาง
ในการบริจาคดวยวิธีตาง ๆ ดังกลาวขางตน ศูนยวทิ ยาศาสตรจะ
ตอบแทนผูบริจาคโดยการระบุชื่อผูบริจาคไวที่อุปกรณหรือนิทรรศการนั้น หรือบางครั้งใชวิธีตั้ง
ชื่อใหเปนเกียรติแก ผูบริจาค เชน Dr. Phillips Cinedome และ Crosby Observatory ของศูนย
วิทยาศาสตร Orlando ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปนการตั้งชื่อตามชื่อผูบริจาคเงินสราง
นอกเหนือจากการบริจาคเงินและสิ่งของของบุคคลทั่วไปแลว
องคกรธุรกิจตาง ๆ สามารถใชศูนยวิทยาศาสตรเปนสื่อประชาสัมพันธธุรกิจขององคกรได โดย
การสนับสนุนคาใชจาย และไดรับการประชาสัมพันธองคกรเปนการตอบแทน รวมถึงสิทธิพิเศษ
บางอยาง เชน สามารถใชสถานที่ของศูนยวิทยาศาสตรในการจัดงานเปดตัวสินคาหรือไดรับการ
ตีพิมพในวารสารของศูนย
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รานขายสินคา ศูนยวิทยาศาสตร 71 แหง ( รอยละ 77.17 ) ใน
จํานวนที่สืบคนขอมูลระบุวา ภายในศูนยวทิ ยาศาสตรมีรานขายสินคาของศูนย ฯ ซึง่ ทํารายไดสวน
หนึ่งให ภายในรานมีสินคาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิทยาศาสตรศึกษา เชน หนังสือ CD-Rom เทป
เพลง วิดีทัศน ตัวอยางหิน แร ของเลนวิทยาศาสตร ของที่ระลึก เชน เสื้อยืด ภาพโปสเตอร
รวมถึงชุดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยตนเอง ( Science Kits ) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน
กลองดูดาว แวนขยาย กระดาษกรอง ชุดทดลอง เปนตน ซึ่งสินคาเหลานั้นมักเกีย่ วของกับ
การเรียนรูว ิทยาศาสตร หรือเกี่ยวของกับนิทรรศการและกิจกรรมภายในศูนยวิทยาศาสตรนั้น ๆ
รานขายสินคาเหลานี้มักตั้งอยูบริเวณใกลทางออก
เพื่อใหผูที่เขาชมนิทรรศการภายในศูนย
วิทยาศาสตรเสร็จแลว ไดใชเวลาในการเลือกสินคากลับไปศึกษาตอที่บานไดเต็มที่
รานอาหาร รายไดบางสวนของศูนยวทิ ยาศาสตรไดจากการใหเชา
พื้นที่ทํารานอาหาร หรือดําเนินการโดยศูนย ฯ เอง จากการศึกษาพบศูนยวทิ ยาศาสตรจํานวน 37
แหง (รอยละ 40.22) มีขอมูลประชาสัมพันธวามีบริการรานอาหารอยูภายในบริเวณศูนย ฯ
รานอาหารดังกลาวอาจเปนรานขนาดใหญแบบภัตตาคาร ( Restaurant ) รานอาหารแบบฟาสตฟูด
หรือแบบบริการตนเอง ( Cafeteria ) หรือในบางแหงเปนเพียงมุมเล็ก ๆ ขายอาหารงาย ๆ และ
เครื่องดื่ม ( Snack Bar )
การผลิตและขายชิ้นงานนิทรรศการ ศูนยวิทยาศาสตรขนาดใหญซึ่ง
มีบุคลากรและเครื่องมือพรอม นอกจากจะผลิตนิทรรศการเองภายในศูนย ฯ แลว ยังพรอมสําหรับ
การผลิตเพื่อจําหนายใหกับศูนยวิทยาศาสตรอื่น ๆ ดวย ทั้งที่ผลิตใหเปนนิทรรศการสําเร็จรูป
หรือรับจางเปนที่ปรึกษาในการออกแบบนิทรรศการและควบคุมการผลิตให จากการสืบคนพบ
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 11 แหง ( รอยละ 11.96 ) มีขอมูลระบุวารับผลิตและเปนที่ปรึกษาใหแก
ศูนย ฯ อืน่ ๆ ซึ่งเปนการทํารายไดใหสวนหนึ่ง
การใหเชานิทรรศการ เปนการหมุนเวียนนิทรรศการ ( Travelling
Exhibits ) ไปจัดตามศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยคิดคาเชาสําหรับ
นิทรรศการแตละเรื่องซึ่งมีจํานวนนิทรรศการหลายชิ้นดวยกัน หรืออาจเปนการใหโรงเรียนหรือ
ชุมชนเชานิทรรศการ เคลือ่ นที่ขนาดไมใหญโตนักไปจัดนิทรรศการเอง จากการสืบคนพบศูนย
วิทยาศาสตรจาํ นวน 21 แหง
( รอยละ 22.83 ) ระบุวามีรายไดสวนหนึง่ จากการใหเชา
นิทรรศการ
จากการสนับสนุนของรัฐ 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 ) ระบุวามีการเก็บเงินคาจอดรถ
การใหเชาพื้นที่
ศูนยวทิ ยาศาสตรแตละแหงตางก็มบี รรยากาศที่
ดึงดูดความสนใจแตกตางกันไป อันเกิดจากลักษณะการจัดนิทรรศการ การตกแตงบริเวณทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึงตัวโครงสรางของอาคารเองที่มักมีรูปแบบเปนที่นาสนใจดวยเชนกัน
ดังนั้น
ศูนยวิทยาศาสตรจึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการจัดงานที่ตองการบรรยากาศ
ที่แปลกไปจากเดิม ซึ่งจากการศึกษาพบศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมากถึง 43 แหง ( รอยละ 46.74 )
มีบริการให หนวยงานตาง ๆ หรือบุคคลภายนอกเชาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ เชน
จัดงานเปดตัวสินคา จัดงานเลี้ยงสังสรรคพนักงาน จัดงานครบรอบเนื่องในโอกาสตาง ๆ จัด
ประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ และศูนยวิทยาศาสตรบางแหงอนุญาตใหจดั
งานเลี้ยงฉลองแตงงานดวย
พื้นที่ของศูนยวิทยาศาสตรทเี่ ปดใหเชาจัดกิจกรรมก็แบงยอยเปน
หลายสวน เพื่อความเหมาะสมกับการจัดงานแตละประเภท โดยอาจใหเชาเฉพาะบางหองแสดง
นิทรรศการ ( Gallery ) เชาหองโถงใหญ ( Exhibition Hall ) ทั้งอาคาร หรือเปนการเชาโรง
ภาพยนตร ( Theater ) เชาทองฟาจําลอง ( Planetarium ) โรงละคร ( Auditorium ) รวมถึงหอง
ประชุมสัมมนา ( Conference Room / Meeting Room ) หรือแมแตหองเรียน หองปฏิบัติการ ได
ทั้งสิ้น ( ดูตารางที่ 26 ) และในจํานวนนี้บางแหง ( พบขอมูล 13 แหง หรือรอยละ 14.13 ) เปน
การใหเชานอกเวลาใหบริการปกติแตก็มบี างแหง ( 3 แหง หรือรอยละ 3.26 ) ระบุวาใหเชาพืน้ ที่
ในเวลาทําการปกติดวย
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่มีพื้นที่สวนตาง 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

102

ตัวอยางของศูนยวิทยาศาสตรแหงหนึ่งที่แสดงรายละเอียดของที่มา
ของรายไดทั้งหมดคือศูนยวทิ ยาศาสตรแปซิฟค( Pacific Science Center, 2000 ) ในเมืองซีแอตเติล
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวารายไดรอยละ 34 มาจากการเก็บคาเขาชมศูนยวิทยาศาสตรและรายได
จากโปรแกรมตาง ๆ ที่จัดใหกับบุคคลทั่วไป ( Public Programs ) อีกรอยละ 21 เปนรายไดจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับครูและนักเรียนในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะ (Student & Teacher
Programs) ตอมาเปนรายไดจากคาสมาชิกรอยละ 14 จากรานขายสินคาและรานอาหารรอยละ 10
จากกิจกรรมหนวยเคลื่อนที่รอยละ 6 และอื่น ๆ อีกรอยละ 2 อีกรอยละ 13 ที่เหลือเปนรายได
จากการสนับสนุนของบุคคลและองคกรตาง ๆ ( ดูภาพที่ 5 )
บริจาค
13%

หนวยรถเคลือ่ นที่

อื่น ๆ

โปรแกรมนักเรียน & ครู

2%

21%

6%

สินคา & รานอาหาร

โปรแกรมเสริมการศึกษา

10%

34%
สมาชิก
14%

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงรายไดของศูนยวิทยาศาสตรแปซิฟค ในสหรัฐอเมริกา
4.3 วิธีการประชาสัมพันธ ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมีวิธีการประชาสัมพันธ
หลายรูปแบบ วิธีที่สะดวก แพรหลาย และไดนํามาใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ
การประชาสัมพันธทางระบบอินเตอรเน็ต
ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถใสรายละเอียดไดมากเทาที่
ตองการ การประชาสัมพันธที่แพรหลายอีกวิธีหนึ่ง คือการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน จดหมายขาว ( Newsletter ) วารสาร ( Journal ) นิตยสาร ( Magazine ) แผนพับ
( Brochure ) ( ดูตารางที่ 27 )
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนศูนยวิทยาศาสตรที่จัดทําเอกสารประชาสัมพันธในรูปแบบตาง 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
จัดทํามากที่สดุ คือจดหมายขาว(รอยละ54.35) ซึ่งเปนขอมูลกิจกรรมตาง ๆ และขาวคราวความ
เคลื่อนไหวของศูนย ฯ สวนใหญจัดทําปละ 4 ฉบับหรือราย 3 เดือน ( พบจํานวน 21 แหง ) หรือ
บางแหงอาจจัดทําปละ 3 ฉบับ ( พบ 1 แหง ) บางแหงจัดทํารายเดือน ( พบจํานวน 3 แหง ) และ
บางแหงจัดทําเดือนละ 2 ฉบับ (พบ 1 แหง) เปนตน เอกสารเหลานี้ จัดทําขึน้ เพื่อแจกจายใหแก
สมาชิก ( พบจํานวน 31 แหง ) หรืออาจมีวางจําหนายทั่วไป ( พบจํานวน 2 แหง ) หรือมอบ
ใหแกผูสนใจที่แจงความประสงคขอรับเอกสาร ( พบเพียง 1 แหง )
เนื่องจากศูนยวิทยาศาสตรทศี่ ึกษาขอมูลทั้งหมดสืบคนขอมูลจากระบบ
อินเตอรเน็ต จึงพบขาวความเคลื่อนไหวของศูนย ฯ ( จํานวน 26 แหง ) จัดเปนหัวขอขาวกิจกรรม
( Express Release ) อยูในขอมูลทางระบบอินเตอรเน็ตดวย ซึ่งถือเปนขอมูลประชาสัมพันธที่ใช
แทนวารสารตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวไดเปนอยางดี ทําใหเผยแพรไดกวางขวางกวาและประหยัด
คาใชจาย
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงจัดทํารายการวิทยุหรือโทรทัศนของตนเอง เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม หรือในบางแหงประชาสัมพันธโดยการนํานิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดตาม
งานตาง ๆ
4.4 บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในศูนยวทิ ยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงจัดสถานที่และบริการตาง ๆ ไวเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาชม ตัวอยาง
ของสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว ไดแก ( ดูตารางที่ 28 หนา 106 )
4.4.1 รานอาหาร เนื่องจากการเขาชมหรือรวมกิจกรรมกับศูนยวิทยาศาสตรแตละ
ครั้งตองใชเวลานานพอสมควร ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก ( รอยละ 40.2 ) จึงจัดมีรานอาหาร
สําหรับบริการอาหารและเครือ่ งดื่มแกผูเขาชม รานอาหารภายในศูนยวิทยาศาสตรจะมีบริการจัด
อาหารชุดใหแกผูเขารวมกิจกรรมที่มาเปนหมูคณะและแสดงความจํานงมาลวงหนา และมีอาหาร
ประเภทตาง ๆ วางขาย เชน อาหารสําเร็จรูปที่สะดวกตอการรับประทาน อาหารพิเศษตามสั่ง
เปนตน ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงมีภัตตาคารขนาดใหญจุคนไดหลายรอยคน ใชจัดงานเลี้ยงและ
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รับจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่
บางแหงมีทั้งภัตตาคารและคาเฟทีเรียหรือ
แสน็คบารใหเลือกรับประทานไดตามอัธยาศัย ศูนยวทิ ยาศาสตรบางแหง มีนโยบายใหซื้ออาหาร
จากรานอาหาร โดยไมอนุญาตใหนําอาหารมารับประทานเอง ( จํานวน 1 แหง ) อยางไรก็ตาม
ศูนยวิทยาศาสตรบางแหงก็มขี นาดเล็กและไมสะดวกที่จะจัดบริการรานอาหาร จึงใชวิธีแจงใหผูชม
นําอาหารมารับประทานเอง ( 1 แหง )
4.4.2 รานขายสินคา ศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญ (รอยละ 77.2) มีรานขายสินคา
ที่เกี่ยวของกับนิทรรศการและสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่แปลกแตกตางไปจากที่มีในโรงเรียน
หรือรานคาทั่วไป สําหรับใหผูสนใจทั้งที่เปนตัวนักเรียนที่ตองการสื่อการเรียนรูดวยตนเอง หรือ
ครูผูสอนที่ตองการคูมือหรือสื่อสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงผูปกครองที่ตองการ
อุปกรณตาง ๆ ไปเปนสื่อการสอนใหบุตรหลานที่บาน นอกจากนี้ศูนยวิทยาศาสตรบางแหง ( พบ
จํานวน 8 แหง ) มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางระบบอินเตอรเน็ต ( Online Shop )
4.4.3 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ ิการ เพื่อสนองความตองการดานการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับบุคคลทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูพิการ ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก
(จํานวน 35 แหง หรือรอยละ 38) จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ตัวอยางเชน
บริการใหยืมรถเข็น และภายในบริเวณศูนย ฯ มีทางลาดชันสําหรับรถเข็นเขาถึงทุกพืน้ ที่ มีหองน้ํา
สําหรับผูพิการ ลิฟต ทางเขา และที่จอดรถรับสงเฉพาะสําหรับผูพกิ าร รวมถึงบริการสื่อพิเศษ
ตาง ๆ เชน เครื่องชวยฟงสําหรับผูที่หูตึง เทปเสียงและอุปกรณในการฟงสําหรับคนตาบอด ศูนย
วิทยาศาสตรบางแหงจัดที่นั่งชมเปนพิเศษสําหรับผูพิการ เชน ในทองฟาจําลอง โรงภาพยนตร
4.4.4 หองสมุด หองสมุดภายในศูนยวิทยาศาสตรมีหนังสือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงขอมูลงานวิจยั ตาง ๆ ( Research Data ) สําหรับผูสนใจเขาไปศึกษาหาความรู
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 ระบุวา มีบริการมุมอินเตอรเน็ตสําหรับผูที่ตองการสืบคนขอมูล
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 เครือขายของศูนยวิทยาศาสตรดวยกัน
หรือพิพิธภัณฑประเภทอืน่ ๆ เครือขายของระบบโรงเรียน เวบไซตของครูวิทยาศาสตร หรือ
แมแตบริษัท หางรานที่เกีย่ วของ หรือสมาคมและชมรมตาง ๆ เปนตน จากการศึกษาพบ
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 52 แหง (รอยละ 56.5) ที่จัดทําการเชื่อมตอกับเครือขายดานวิทยาศาสตร
และเวบไซตตา ง ๆ ไวใหผูที่เขาไปในเวบไซตของตนเชื่อมตอกับเวบไซตอื่น ๆ
4.4.7 การใหเชาพื้นที่ของศูนยวิทยาศาสตร ดังไดกลาวแลววาศูนยวทิ ยาศาสตร
จํานวนมาก ( 43 แหง หรือรอยละ 46.7 ) มีบริการใหเชาพื้นที่เพื่อใหหนวยงานภายนอกหรือบุคคล
ทั่วไปใชจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ ซึ่งถือเปนการอํานวยความสะดวกและบริการของศูนย ฯ
อยางหนึ่ง
4.4.8 บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทาน ( Picnic Area ) ศูนยวทิ ยาศาสตร
สวนใหญนอกจากจะมีบริการขายอาหารเกือบทุกประเภทดังไดกลาวแลว ศูนยวิทยาศาสตรหลาย
แหง ( จํานวน 18 แหง ) ยังจัดบริเวณสําหรับรับประทานอาหารที่นํามาเอง ซึ่งอาจจัดไวในอาคาร
หรือในสวนภายนอกอาคารก็ได
4.4.9 ลานจอดรถ สําหรับผูที่เดินทางมาชมศูนยวิทยาศาสตรโดยรถยนตร
ศูนยวิทยาศาสตรจํานวนมาก ( จํานวน 38 แหง ) จัดบริเวณจอดรถไวใหเพียงพอ ซึ่งอาจเปน
บริการฟรีของศูนย ฯ ( จํานวน 23 แหง ) หรืออาจตองเสียคาจอดรถ ( จํานวน 15 แหง ) ในอัตรา
ที่แตกตางกันไป จากการศึกษาพบเพียง 1 แหง คือศูนยวิทยาศาสตรสิงคโปรซึ่งไมมีที่จอด
รถยนตรไวบริการ แตใหอาศัยขนสงมวลชนซึ่งมีหลายทางและสะดวกสบายมาก เชน รถประจํา
ทาง รถไฟใตดิน รถรับจาง ( Singapore Science Center, 2000 )
4.4.10 หองพยาบาล ศูนยวทิ ยาศาสตรบางแหง ( จํานวน 10 แหง ) จัดเตรียม
หองพยาบาลไวสําหรับเปนที่พักผอนของผูที่ตองการพักในขณะเดินชมศูนยวทิ ยาศาสตร
เชน
ผูพิการ ผูอาวุโส หรือเปนที่จัดเปลี่ยนผาเด็กออน เปนตน
4.4.11 บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวทั้งหมด ศูนยวิทยาศาสตรบาง
แหงยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ตูแลกเงิน ตู เอ ที เอ็ม
( จํานวน 3 แหง ) ล็อคเกอรไวสําหรับเก็บของสวนตัวที่ไมควรนําเขาไปในศูนย ฯ ( จํานวน 3
แหง ) โทรศัพทสาธารณะ ฯ ล ฯ เปนตน
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ตารางที่ 28 สรุปรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ในศูนยวิทยาศาสตร (n=92)
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให
จํานวน ( แหง )
1. รานขายสินคา
71
2. เครือขายวิทยาศาสตร
52
3. การใหเชาพืน้ ที่ของศูนยวทิ ยาศาสตร
43
4. ลานจอดรถ
38
5. รานอาหาร
40
6. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
35
7. หองสมุด
22
8. บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทาน
18
9. บริการอินเตอรเน็ต
11
10. หองพยาบาล
11
11. อื่น ๆ ( ตูแลกเงิน , ตู เอ.ที.เอ็ม ,โทรศัพทสาธารณะ )
10

รอยละ*
77.17
56.52
46.74
41.30
43.48
38.04
23.91
19.57
11.96
11.96
10.87

สรุปรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยวิธี
วิเคราะหเอกสาร ดังไดกลาวรายละเอียดมาตั้งแตตน สรุปเปนรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ โดยจําแนกเปน 2 ดาน ตอไปนี้
1. ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
1.1 ดานเนื้อหา
1.2 ลักษณะการจัดนิทรรศการ
1.3 ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษา
2. ลักษณะการดําเนินงาน
ผลการศึกษา สรุปเปนภาพรวมไดดังนี้
1. ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศ
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจัดใหมีการเรียนรูวิทยาศาสตรผานสื่อ 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ สื่อนิทรรศการ และกิจกรรมการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีเนื้อหาที่สอดคลองกัน
และมักสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเนื้อหาดังกลาวเปนดานวิทยาศาสตรใน
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หลากหลายสาขา
ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาของศูนยวทิ ยาศาสตรใน
ตางประเทศมีรูปแบบตาง ๆ กันไป ดังตอไปนี้
1.1 เนื้อหาของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา จําแนกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้
สาขาวิชาที่จัด
1 วิทยาศาสตรพื้นฐาน

2. ธรรมชาติวิทยา

3. ดาราศาสตร
4. เทคโนโลยี

5. สุขภาพอนามัยและ
การแพทย
6. คณิตศาสตร
7. ชาติพันธุวทิ ยา

ตัวอยางเรื่องทีจ่ ัด

หมายเหตุ

- แสง เสียง ไฟฟาและแมเหล็ก - ศูนยวิทยาศาสตรแตละ
กลศาสตร พลังงาน สสาร น้ํา แหง อาจจัดนิทรรศการ
ประสาทสัมผัสและการรับรู
และกิจกรรมการศึกษาใน
โครงสรางตาง ๆ อากาศ คลื่น เนื้อหาครบทุกสาขาวิชา
ฯลฯ
หรือเพียงบางสาขาวิชา
- สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศใน
ขึ้นอยูกับความพรอมใน
ทองถิ่น ธรณีวทิ ยา สิ่งมีชีวิต
ดานตาง ๆ เชน สถานที่
(พืช,สัตว) ภูมอิ ากาศ ฯลฯ
บุคลากร งบประมาณ
- อวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ
เปนตน
ปรากฏการณบนทองฟา ฯลฯ
- คอมพิวเตอร การสื่อสาร
การขนสง หุน ยนต สิ่งประดิษฐ
ฯลฯ
- รางกายของเรา ทันตอนามัย
ชีวิต วิทยาศาสตรสุขภาพ ฯลฯ
- หลักคณิตศาสตร คณิตในชีวิต
ประจําวัน เกมคณิตศาสตร
- ชนพื้นเมือง ชนชาติตาง ๆ
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1.2 ลักษณะการจัดนิทรรศการ ศูนยวทิ ยาศาสตรมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบและ
โครงสรางตาง ๆ กัน ขึ้นอยูก ับสภาพความพรอมในแตละดาน และจุดเนนของแตละศูนย ฯ เมือ่
นํานิทรรศการประเภทตาง ๆ มาจัดกลุม จําแนกไดดังนี้
ประเภทของนิทรรศการ
1. จัดภายในหองแสดง (Hall)
- นิทรรศการถาวร

ตัวอยางการจัด

- โครงสรางแข็งแรง สวยงาม แปลกตา ใชเงินลงทุนสูง
จัดแสดงครั้งละหลายป
- วัสดุที่ใชไมตองคงทนถาวรมากนัก ลงทุนนอยกวา
- นิทรรศการชั่วคราว
- เชนสวนวิทยาศาสตร (Science Park) สวนหิน สวนผีเสื้อ
2. นิทรรศการกลางแจง
สวนน้ํา ฯลฯ
(Outdoor Exhibits)
- ตูปลาขนาดตาง ๆ หรือบอเลี้ยงสัตวน้ําอืน่ ๆ มักเปนสัตวน้ําที่
3. สถานแสดงสัตวน้ํา
มีในทองถิ่น
(Aquarium)
- ภายในโดมทองฟาจําลอง จัดฉายดาว/การแสดงแสงเลเซอร
4. ทองฟาจําลอง
(Planetarium)
บริเวณรอบ ๆ จัดแสดงนิทรรศการเรื่องดาราศาสตร
5. โรงภาพยนตร / โรงละคร - โรงภาพยนตร 3 มิติจอยักษระบบตาง ๆ (Imax / Omnimax)
โรงละคร/ เวทีแสดง ตาง ๆ ในแตละศูนย ฯ อาจมีอยูดว ยกัน
หลายประเภท
6. นิทรรศการจากสถานที่จริง - ใชสภาพแวดลอมจริง เชน ปาพื้นเมือง เหมืองใตดนิ ที่เลิก
/ ของจริง
ใชงานแลว เรือดําน้ําที่ปลดประจําการ
(On Location Exhibits)
7. หองพัฒนาทักษะในการคิด - จัดมุมกิจกรรมคนพบดวยตนเอง เชน ชุดของเลน ชุดทดลอง
(Discovery / Explorer
วิทยาศาสตร (Science Kits) กิจกรรมฝกทักษะความสามารถ
Room, Imagination Zone )
ดานตาง ๆ
8. หองกิจกรรมการศึกษา
- สําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน อบรม ปฏิบัติการ ทดลอง
(Activities Rooms)
บรรยาย แขงขัน
9. นิทรรศการทางอินเตอรเน็ต - จัดทํานิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibits) หรือ
(Online Exhibits)
นิทรรศการสถานการณจําลองตาง ๆ (Simulator)
ใสไวในเวบไซตของศูนย ฯ
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1.3 ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศแตละแหง เปนโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งดานรูปแบบและ
เนื้อหา ใหเลือกใชบริการอยางเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย
ประเภทของโปรแกรมการศึกษา
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

ตัวอยางการจัด
จัดฝกปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตรในเนื้อหาที่
แตกตางกันตามกลุมเปาหมาย
จัดการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรที่
นาตื่นเตน เชน การแสดงมายากล การแสดง
สาธิตปรากฎการณทางเคมี
นํานิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ
ออกใหบริการตามโรงเรียน ชุมชน หองสมุด
ศูนยดแู ลเด็ก งานเทศกาลตาง ๆ ฯลฯ ภายใน
พื้นที่ใกลเคียง โดยหนวยรถเคลื่อนที่
เนนกลุมเปาหมายเด็ก โดยใชนิทรรศการและ
กิจกรรมของศูนยวิทยาศาสตรเสริม ใหเกิด
บรรยากาศที่สนุกสนานและนาประทับใจ
เนื้อหาแตกตางกันตามกลุม เปาหมาย

- สําหรับผูชมเปนคณะ มีวทิ ยากรเปนผูนาํ ชม
นิทรรศการ บางโปรแกรมอาจจัดกิจกรรมอื่น
เพิ่มเติม เชน ชมการฉายดาวในทองฟาจําลอง
การแสดงทางวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการ ฯลฯ
- จัดในหลายรูปแบบทั้งคายกลางวัน คายพักแรม
คายหลังเลิกเรียน ฯลฯ
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ประเภทของโปรแกรมการศึกษา
8. โปรแกรมสําหรับนักเรียน / ครู /
กลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ

9. โปรแกรมพิเศษ
10. กิจกรรมชมรม / สมาคม

11. กิจกรรมอืน่ ๆ

ตัวอยางการจัด
- จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกปฏิบัติการ
การแสดงทางวิทยาศาสตร การบรรยาย ฯลฯ
โดยใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย เชน ในกลุมเด็กนักเรียน จัดให
สอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับชัน้ ใน
กลุมครูวิทยาศาสตรจัดเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู ในกลุมเด็กโฮมสคูล
จัดใหครอบครัวไดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รวมถึงการจัดโปรแกรม
สําหรับกลุมคนพิการ ผูสูงอายุ ทหาร ฯลฯ
- จัดนิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ
เชน สัปดาหวทิ ยาศาสตร วันเด็ก
- ใชเปนที่ทําการของชมรมตาง ๆ ในดาน
วิทยาศาสตร เชน สถานที่จัดกิจกรรมสมาคม
ดาราศาสตร ชมรมนักวิทยาศาสตรนอย
- เชน การถาม – ตอบปญหา การประกวด/
แขงขันตาง ๆ การจัดรายการวิทยุ / โทรทัศน
การมอบรางวัลแดผูมีผลงานดีเดน
การมอบทุนการศึกษา การเปนเครือขายใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ใชเปน
สถานที่เรียน) ฯลฯ
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2. ลักษณะการดําเนินงานของศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศ มีรายละเอียด
ในดานตาง ๆ ดังนี้
ลักษณะการดําเนินงาน
รายละเอียด
1. สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชสื่อนิทรรศการ
2.1 บทบาทภารกิจ
และกิจกรรมการศึกษาที่สนุกสนาน ใหผูชมมีสวนรวม
2. กระตุนความสนใจและใหความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยสงเสริมใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจวิทยาศาสตร
(Science Literacy) และเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science
Concept)
3. สงเสริมใหบุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูดานวิทยาศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน
4. เปนแหลงคนควา วิจัย และเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลทั่วไป
2.2 ลักษณะของ
- ศูนยวิทยาศาสตรทุกแหงเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน สวน
องคกร
ใหญจัดตั้งขึน้ โดยองคกรการกุศลหรือมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรอิสระ มี
สวนนอยจัดตัง้ โดยหนวยงานของรัฐ เชน มหาวิทยาลัย หนวยงานดาน
การศึกษา การสาธารณสุข
2.3 บุคลากร
- มีคณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนเปนผูกําหนดนโยบาย
- แบงหนาที่รบั ผิดชอบเปนฝายตาง ๆ เชน ฝายผลิตและดูแลนิทรรศการ
ฝายพัฒนาโปรแกรมการศึกษา ฝายการตลาด ฝายคอมพิวเตอร ฯลฯ
- มีบุคลากรปฏิบัติงาน 3 ประเภท คือปฏิบัติงานเต็มเวลา ปฏิบัติงาน
ไมเต็มเวลา และอาสาสมัคร
2.4 วิธีการหารายได - จากคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังนี้ คาเขาชม โปรแกรมการศึกษาตาง ๆ
คาสมาชิก
- จากการบริจาค
- รายไดสนับสนุนจากบริการตาง ๆ ดังนี้ รานคา รานอาหาร คาจอดรถ
คาเชาพื้นที่ / หองประชุม จากการผลิตนิทรรศการขาย / ใหเชา
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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ลักษณะการดําเนินงาน

รายละเอียด

2.5 วิธีการผลิตและ
- โดยการจัดทําและจัดสรางนิทรรศการเอง ซื้อ / ยืม / เชา / รับบริจาค
แสวงหานิทรรศการ จากศูนยวิทยาศาสตรอื่นหรือหนวยงานอืน่
2.6 วิธีการ
- ทางเครือขายอินเตอรเน็ต ทางเอกสารสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว
ประชาสัมพันธ
นิตยสาร วารสาร แผน พับ และการจัดรายการวิทยุ หรือรายการ
โทรทัศน
2.7 วัน / เวลาที่เปด
- วัน / เวลาในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงแตกตางกัน
ใหบริการ
แตสวนใหญเปดทําการโดยมีวันหยุดสัปดาหละ 1 วัน เพื่อตรวจสอบ
และบํารุงรักษานิทรรศการ
2.8 สิ่งอํานวยความ
- รานอาหาร รานขายสินคา ศูนยขอมูล / หองสมุด / ศูนยวิจยั
สะดวกตาง ๆ
อินเตอรเน็ต หองพยาบาล บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทาน
ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับเชาจัดงาน ตูแ ลกเงิน / ตู เอ ที เอ็ม
โทรศัพทสาธารณะ รวมถึงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เชน รถเข็น เครื่องชวยฟง อักษรเบรลล ทางลาด เปนตน
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บทที่ 5
การวิเคราะหขอมูล
ความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
ตอรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
จากการศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ หากนํามาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของแหลงเรียนรูประเภทศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย อาจมีความไมเหมาะสมใน
บางดาน เนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิต รวมถึงปจจัยความพรอมที่แตกตางกัน เชน ความพรอม
ดานบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานศูนยวิทยาศาสตร ความพรอมดานงบประมาณ ตลอดจน
จํานวนของศูนยวิทยาศาสตรที่ประเทศไทยยังมีนอยมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษา เพื่อหา
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยใชรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศที่ศึกษาได มาเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็น
จํานวน 1 ชุด นําไปสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดาน
ศูนยวิทยาศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่ผูวิจัยเสนอตาม
แนวทางดังกลาว พรอมทั้งใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมในแตละดาน
ในการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากประชากรทั้ง 2 กลุม ไดแก กลุมครูผูสอน
วิทยาศาสตร และกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่เปนครู ฯ
จํานวน 282 คน และกลุมตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญ ฯ จํานวน 44 คน นําขอมูลความคิดเห็น
แตละดานมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูล
ในรูปตารางและความเรียง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุม
- ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย จําแนกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
๐ สาขาวิชาและหัวขอเรื่องที่จัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะการจัดนิทรรศการหรือสิ่งแสดงตาง ๆ ในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะของกิจกรรมเสริมการศึกษาจัดในศูนยวิทยาศาสตร
๐ ลักษณะการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในแตละดาน ดังนี้
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บทบาทภารกิจ
บุคลากร
การประชาสัมพันธ
วิธีการหารายได
วิธีการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ

ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามในกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร เปนครูจากทั่วประเทศที่เขารับ
การอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จัดโดย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในเดือนธันวาคม 2544 จํานวน 3 รุน รุนละ
320 คน รวมเปนประชากรทั้งหมด 960 คน โดยสุมแจกแบบสอบถามรุนละ 120 คน รวม 360
คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 282 ฉบับ (คิดเปนรอยละ 78.33)
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.92) มีอายุระหวาง 41 – 50 ปมากที่สุด (รอยละ 41.13) และทั้ง
กลุม มีอายุเฉลี่ย 41.14 ป ดานวุฒิทางการศึกษา สวนใหญ (รอยละ 89.01) จบปริญญาตรี มีผูที่จบ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีเพียง 3 คน (รอยละ 1.06) สวนที่เหลือรอยละ 9.93 จบการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี โดยจบในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรจานวน
ํ
127 คน (รอยละ 45.04) จบในสาขาอื่น ๆ
จํานวน 134 คน (รอยละ 47.51) และไมระบุสาขาจํานวน 21 คน (รอยละ 7.45)
ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 282 คน เปนหัวหนาหมวดวิทยาศาสตรจานวน
ํ
27 คน(รอยละ 9.57) เปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 201 คน (รอยละ 71.28) สวนที่เหลือเปน
ผูบ ริหาร เปนครูผูสอนวิชาอื่น ๆ ในจํานวนทั้งหมด มีผูที่เคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรตาง ๆ จํานวน
159 คน (รอยละ 56.38) และไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรจานวน
ํ
118 คน (รอยละ 41.84)
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 29)
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ตารางที่ 29 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
วุฒิการศึกษา
ตํากว
่ าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สาขาที่จบ
วิทยาศาสตร
อื่น ๆ
ไมระบุ
ตําแหนงงาน
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูชวยผูอํานวยการ / หัวหนาฝาย
หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร
ครูผูสอนวิทยาศาสตร
ครูผูสอนวิชาอื่น ๆ
ไมระบุ
เคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหรือไม
เคย
ไมเคย
ไมระบุ

จํานวน (คน)

รอยละ

82
200

29.08
70.92

51
86
116
29

18.09
30.50
41.13
10.28

3
251
28

1.06
89.01
9.93

127
134
21

45.04
47.51
7.45

11
17
27
201
13
13

3.90
6.03
9.57
71.28
4.61
4.61

159
118
5

56.38
41.84
1.78

เฉลี่ย

40.14
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ผูต อบแบบสอบถามในกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร ไดแก ผูบริหาร
ศูนยวทิ ยาศาสตร และนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือมี
คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร โดยสอบถาม
ผูบริหารและนัก วิชาการขององคก ารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เอกมัย ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ และพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น
44 คน
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร พบวาสวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน 30 คน (รอยละ 68.18) มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด จํานวน 22 คน
(รอยละ 50.00) และมีอายุเฉลี่ย 46.07 ป ดานวุฒิการศึกษาผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญ
จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 27 คน (รอยละ 61.36) และจบปริญญาตรีจํานวน
17 คน (รอยละ 38.64) โดยจบในสาขาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรจานวน
ํ
18 คน(รอยละ 40.91)
และสาขาอื่น ๆ จํานวน 26 คน (รอยละ 59.09) ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน 13 คน (รอยละ 29.55) และเปนนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในศูนยวิทยาศาสตรจํานวน 31
คน (รอยละ 70.45) กลุมตัวอยางทั้งหมดมีประสบการณในการชมศูนยวิทยาศาสตรมากอน (ดูตาราง
ที่ 30)
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ตารางที่ 30 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สาขาที่จบ
วิทยาศาสตร
อื่น ๆ
ตําแหนงงาน
ผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร
นักวิชาการ / ผูที่ทํางานในศูนยวิทยาศาสตร
เคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรหรือไม
เคย
ไมเคย

จํานวน (คน)

รอยละ

30
14

68.18
31.82

1
8
22
13

2.27
18.18
50.00
29.55

17
27

38.64
61.36

18
26

40.91
59.09

13
31

29.55
70.45

44
-

100.00
-

เฉลี่ย

46.07
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จากผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอน ฯ ทั้งหมด 282 คน ซึ่งเปนครูจากทั่วประเทศที่สมัคร
เขารับการอบรม เรื่อง การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พบวามี
เพียงรอยละ 56.38 ที่ตอบวาเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรมากอน (ไมรวมการเขาชมองคการ
พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ซึ่งถือวากลุมครูผูสอนฯ ผูตอบแบบสอบถามทุกคนไดเขา
ชมในการเขารับการอบรมครั้งนี้ ) อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมิไดแสดงรายชื่อ
ศูนยวิทยาศาสตรที่เคยเขาชม ดังนั้น จึงมีขอมูลรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่ผูตอบแบบสอบถามเคย
เขาชมไมมากนัก เมื่อเรียงลําดับความถี่ของศูนยวิทยาศาสตรที่ผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอน ฯ
ระบุวาเคยเขาชม ไดดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่ผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนฯ เคยเขาชม (n=282)
รายชื่อศูนยวิทยาศาสตร
1. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเอกมัย
2. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
3. จัตุรัสวิทยาศาสตร (สวนลุมพินี)
4. อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (บางแสน)
6. พิพิธภัณฑเด็ก
7. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด
8. อื่น ๆ

จํานวน (คน)
63
16
16
13
8
7
6
13

รอยละ *
22.34
5.67
5.67
4.61
2.84
2.48
2.13
4.61

* คารอยละคํานวณจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 282 คน ผูตอบแบบสอบถาม
แตละคนอาจตอบหลายแหง
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เมือ่ วิเคราะหขอมูลการมีประสบการณเขาชมศูนยวิทยาศาสตรของกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ พบวา
กลุมตัวอยางทั้งหมดตางมีประสบการณในการเขาชมศูนยวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศคนละ
หลายแหง แตในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 44 คน มี 8 คนที่ไมระบุรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่
เคยเขาชม และ 36 คนแสดงรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่เคยเขาชม เมื่อนํารายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่
กลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เคยเขาชมมาเรียงลําดับ ไดดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงรายชื่อศูนยวิทยาศาสตรที่กลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เคยเขาชม (n=36)
รายชื่อศูนยวิทยาศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเอกมัย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดตาง ๆ
พิพิธภัณฑเด็ก
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล (บางแสน)
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต
อื่น ๆ
ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ

จํานวน (คน)

รอยละ *

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

* คารอยละคํานวณจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน ผูตอบแบบสอบถาม
แตละคนอาจตอบหลายแหง
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ความคิดเห็นตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามความคิด เห็น ของผูเชี่ยวชาญดานศูน ย วิทยาศาสตรและครูผูสอน
วิทยาศาสตร ตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยกําหนดคาคะแนน
ความคิดเห็นวาควรมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษาหรือการดําเนินการในแตละดาน ดังนี้
0 หมายถึง ไมควรมี
1 หมายถึง ควรมีในระดับนอย
2 หมายถึง ควรมีในระดับปานกลาง
3 หมายถึง ควรมีในระดับมาก
ในการจั ด ระดับของคาเฉลี่ยของคะแนนความคิด เห็น วาควรมีก ารจัด นิทรรศการ
กิจกรรมการศึกษา หรือการดําเนินการใด ๆ นั้น กําหนดคาความคิดเห็นดังนี้
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
เมื่อนําขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหรายดาน และนําเสนอผลการศึกษา โดยแสดง
คารอยละของคะแนนความคิดเห็นในแตละระดับ และคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น จะทําให
ทราบวา กลุมตัวอยางเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยควรมีรูปแบบการจัดนิทรรศการ
การจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา และวิธีการดําเนินงานใดในระดับมากนอยเพียงไร และไมควรมี
สิง่ ใดโดยนําเสนอในแตละดาน ดังนี้
ความคิดเห็นดานสาขาวิชาและหัวขอเรื่องที่ควรจัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตร
จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวาควรมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
เสริมการศึกษา ที่มีเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ มากนอยเพียงใด ไดคาเฉลี่ยคะแนน
ความคิดเห็นของทั้ง 2 กลุมตัวอยางในแตละสาขาใกลเคียงกัน โดยเห็นวาควรมีการจัดทุกสาขา
ในระดับมาก ทั้งสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ธรรมชาติวิทยา ดาราศาสตรและอวกาศ วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยและการแพทย คณิตศาสตร และชาติพันธุวิทยา
(ดูตารางที่ 33)
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
ในเรือ่ งของนักวิทยาศาสตรและการคนควา นักวิทยาศาสตรไทย และเรื่องเทคโนโลยีพื้นบาน
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ตารางที่ 33 แสดงคาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ ที่นามาจั
ํ ด
นิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
สาขาวิชา
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิทยาศาสตรพื้นฐาน
ธรรมชาติวิทยา
ดาราศาสตรและอวกาศ
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี
สุขภาพอนามัยและการแพทย
คณิตศาสตร
ชาติพันธุวิทยา

2.75
2.67
2.76
2.70
2.80
2.64
2.60

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ครูผูสอนฯ
ผูเชี่ยวชาญฯ
ระดับ
SD
x
SD ระดับ
ความคิดเห็น

0.38
0.39
0.44
0.37
0.41
0.47
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิดเห็น

2.91
2.61
2.89
2.64
2.68
2.75
2.59

0.29
0.58
0.32
0.49
0.52
0.49
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมือ่ จําแนกรายละเอียดเนื้อหาในแตละสาขาออกเปนหัวขอเรื่องตาง ๆ ผลการวิเคราะห
คาคะแนนความคิดเห็นยังคงใกลเคียงกัน โดยเห็นวาควรจัดเกือบทุกหัวขอเรื่องที่สอบถามในระดับ
มาก มีเพียงบางหัวขอที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีในระดับปานกลาง คือ ในสาขาธรรมชาติ
วิทยา เรื่องไดโนเสาร(คะแนนความคิดเห็นของกลุมครูผูสอนฯ เปน 2.40 และของกลุมผูเชี่ยวชาญฯ
เปน 2.07) และบางหัวขอที่กลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง สวนครูผูสอน ฯ
เห็นวาควรมีในระดับมาก แตคาคะแนนความคิดเห็นคอนขางตํา่ คือในสาขาคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎี
คณิตศาสตร (คะแนนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เปน 2.45 กลุมครูผูสอน ฯ เปน 2.54) ใน
สาขาชาติพันธุวิทยาเรื่องชนพื้นเมือง (คะแนนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เปน 2.28
กลุม ครูผูสอน ฯ เปน 2.52) นอกจากนี้มีบางหัวขอซึ่งผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุมเห็นวาควรมีใน
ระดับมาก แตคาคะแนนความคิดเห็นคอนขางตํา่ คือในสาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี
คือเรือ่ งการขนสง (คาคะแนนความคิดเห็นเปน 2.55 และ 2.53) และเรื่องหุนยนต (คาคะแนนความ
คิดเห็นเปน 2.56 และ 2.55) (ดูตารางที่ 34 และตารางที่ 35)
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ตาราง 35 แสดงคาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนฯ และผูเชี่ยวชาญฯ ตอการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
ที่

นิทรรศการ / กิจกรรม / การดําเนินงาน

1

วิทยาศาสตรพื้นฐาน - แสง
- ไฟฟา/แมเหล็ก
- กลศาสตร
- พลังงาน
- เสียง
- ประสาทสัมผัส/การรับรู
- สสาร
- นํ้า
ธรรมชาติวิทยา - นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
- ธรณีวิทยา
- ชีววิทยา (พืช/สัตว)
- ไดโนเสาร
ดาราศาสตร
- จักรวาลและอวกาศ
- ระบบสุริยะ
- ปรากฎการณทองฟา
เทคโนโลยี
- คอมพิวเตอร
- การสื่อสาร
- การขนสง
- หุนยนต
- สิ่งประดิษฐ
สุขภาพอนามัย/การแพทย - รางกายของเรา
- ชีวิต
คณิตศาสตร
- ทฤษฎีคณิตศาสตร
- เกมคณิตศาสตร
ชาติพันธุวิทยา
- วิวัฒนาการมนุษย
- ชนพื้นเมือง

2

3

4

5
6
7

ความคิดเห็นของครูผูสอน ฯ
ระดับ
X
SD
ความคิดเห็น
2.76
0.46
มาก
2.81
0.41
มาก
2.70
0.54
มาก
2.85
0.38
มาก
2.72
0.50
มาก
2.73
0.49
มาก
2.69
0.52
มาก
2.75
0.48
มาก
2.87
0.35
มาก
2.61
0.58
มาก
2.83
0.40
มาก
2.40
0.67 ปานกลาง
2.74
0.49
มาก
2.77
0.47
มาก
2.78
0.47
มาก
2.79
0.45
มาก
2.76
0.45
มาก
2.53
0.56
มาก
2.56
0.57
มาก
2.86
0.37
มาก
2.79
0.44
มาก
2.80
0.43
มาก
2.54
0.60
มาก
2.75
0.47
มาก
2.68
0.50
มาก
2.52
0.62
มาก

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ฯ
ระดับ
X
SD
ความคิดเห็น
2.91 0.29
มาก
2.91 0.29
มาก
2.84 0.37
มาก
2.94 0.27
มาก
2.89 0.32
มาก
2.84 0.37
มาก
2.73 0.45
มาก
2.75 0.49
มาก
2.73 0.54
มาก
2.53 0.59
มาก
2.70 0.55
มาก
2.07 0.73
ปานกลาง
2.86 0.35
มาก
2.86 0.35
มาก
2.86 0.35
มาก
2.77 0.58
มาก
2.63 0.53
มาก
2.55 0.50
มาก
2.55 0.50
มาก
2.86 0.35
มาก
2.70 0.51
มาก
2.58 0.59
มาก
2.45 0.63
ปานกลาง
2.73 0.50
มาก
2.59 0.58
มาก
2.28 0.70
ปานกลาง
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ในสวนของขอเสนอแนะหัวขอเรื่องที่แตกตางจากแบบสอบถาม มีจานวนผู
ํ
เสนอแนะ
เพิม่ เติมไมมากนัก และในแตละเรื่องที่เสนอแนะมีผูเสนอแนะเพียง 1-5 คน ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลมา
จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน มีผูเสนอแนะวาควรมีการจัดเพิ่มเติมในเรื่องเคมีพื้นฐาน
เชน ตารางธาตุ เรื่องคลื่น ดิน อากาศ วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กําเนิดชีวิตและ
วิวฒ
ั นาการ หลักการพื้นฐานวิทยาศาสตร และเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคลองกับบทเรียนในโรงเรียน
สาขาธรรมชาติวิทยา มีขอ เสนอแนะเพิ่มเติมใหจัดในเรื่องระบบนิเวศชายฝงทะเล เรื่อง
ปา/นํ้า วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย
สาขาดาราศาสตรและอวกาศ ควรมีหัวขอเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ เชน ดาว
เทียม ยานอวกาศ นักบินอวกาศ การสํารวจอวกาศ วัตถุนอกโลก การเคลื่อนที่ของดวงดาว เรื่อง
ทัศนอุปกรณ เชน กลองดูดาว แผนที่ดาว เรื่องดาราศาสตรกับวิถีชีวิตมนุษย และปรากฎการณ
ทองฟาที่กาลั
ํ งเปนที่สนใจ เชน ฝนดาวตก สุริยุปราคา
สาขาเทคโนโลยี ควรมีเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีใหม ๆ เทคโนโลยีสาร
สนเทศ เทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร เชน เซรามิก พลาสติก และควรจัดแสดงผลงานประดิษฐของ
เด็ก ๆ ที่นาสนใจ
สาขาสุขภาพอนามัยและการแพทย
มีขอเสนอแนะใหเพิ่มหัวขอเรื่องอาหารและ
โภชนาการ การออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการกีฬา โรคติดตอรายแรง การปองกันและรักษาโรค
สมุนไพรภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย
สาขาคณิตศาสตร
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรมหัศจรรย วิวัฒนาการทางคณิตศาสตร และนักคณิตศาสตรสําคัญของโลก
สาขาชาติพันธุวิทยา มีขอ เสนอแนะในเรื่องมนุษยกอนประวัติศาสตรในไทย และเรื่อง
ชนชาติตาง ๆ
ความคิดเห็นตอลักษณะการจัดนิทรรศการและสิ่งแสดงในศูนยวิทยาศาสตร
เมื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดนิทรรศการและสิ่งแสดงของ
ศูนยวิทยาศาสตรแตละประเภท (ดูตารางที่ 36) กลุม ครูผูสอนฯ เห็นวาควรมีการจัดนิทรรศการใน
ลักษณะตาง ๆ ทุกประเภทในระดับมาก เชนเดียวกับกลุมผูเชี่ยวชาญฯ ที่เห็นวาควรมีการ
จัดนิทรรศการแตละประเภทในระดับมาก มีเพียงประเภทเดียวที่กลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีใน
ระดับปานกลาง คือการจัดเปนสถานเพาะเลี้ยงและแสดงสัตวนํ้า ( X = 2.18)
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ตารางที่ 36 แสดงคาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนฯ และผูเชี่ยวชาญฯ ตอลักษณะการจัด
นิทรรศการ
คาความคิดเห็น
ลักษณะการจัดนิทรรศการ

1. หองแสดงนิทรรศการ
(Exhibition Hall)
2. นิทรรศการกลางแจง
(Outdoor Exhibition)
3. สถานเพาะเลี้ยงและแสดง สัตวนํ้า
(Aquarium)
4. ทองฟาจําลอง
(Planetarium)
5. โรงภาพยนตร/โรงละคร
(Theater)
6. หองพัฒนาทักษะทางการคิด
(Discovery Room)
7. หองสําหรับจัดกิจกรรมเสริม
การศึกษา
8. นิทรรศการเสมือนจริง/นิทรรศการ
ทางอินเตอรเน็ต

ครูผูสอนฯ

ผูเชี่ยวชาญฯ

X

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

X

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

2.58

0.44

มาก

2.93

0.25

มาก

2.68

0.43

มาก

2.80

0.41

มาก

2.53

0.46

มาก

2.18

0.72

ปานกลาง

2.71

0.44

มาก

2.89

0.32

มาก

2.60

0.45

มาก

2.59

0.58

มาก

2.70

0.50

มาก

2.77

0.48

มาก

2.68

0.50

มาก

2.82

0.39

มาก

2.63

0.57

มาก

2.52

0.59

มาก

เมื่อจําแนกผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอลักษณะการจัดนิทรรศการในแตละ
แบบออกเปนลักษณะยอยลงไปอีก (รายละเอียดดังตารางที่ 37 และ 38) จะเห็นวากลุมครูผูสอนฯ
เห็นวาควรมีการจัดในระดับมากจํานวน 17 รูปแบบ และเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลาง
จํานวน 3 รูปแบบ คือ การจัดแสดงปลาชนิดตาง ๆ ในตูปลาขนาดเล็ก (X=2.39) การจัดแสดง
สัตวนํ้าประเภทอื่น ๆ ในบอเลี้ยง (X=2.48) และการจัดแสดงละครวิทยาศาสตร (X=2.47)
สวนผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญฯ มีความแตกตาง
จากกลุม ครูผสู อนฯ ไปบาง โดยกลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีการจัดในระดับมากจํานวน 12 รูป
แบบ และเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลางจํานวน 8 รูปแบบ ไดแก
- การจัดสวนผีเสื้อ (x=2.09)
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- การจัดแสดงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ทัง้ ในรูปแบบตูปลารวมขนาดใหญ (x =2.35) ตูปลา
ขนาดเล็กใสปลาชนิดตาง ๆ (x = 2.16) หรือบอเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทอื่น เชน เตา จระเข (x = 2.09)
- การจัดแสดงแสงเลเซอร ภายในโดมฉายดาวของทองฟาจําลอง (x = 2.41)
- การจัดใหมีหอดูดาว ( x = 2.48)
- โรงภาพยนตรที่มีเครื่องฉายภาพยนตร 3 มิติ (x = 2.20) และโรงละครสําหรับแสดง
ละครวิทยาศาสตร x=2.27)
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นอกเหนือจากใหความคิดเห็นตอลักษณะการจัดนิทรรศการในรูปแบบตาง ๆ แลว กลุม
ครูผูสอนฯ และกลุมผูเชี่ยวชาญฯ ไดแสดงความคิดเห็นอยากใหมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบ
อืน่ ๆ อีกจํานวนไมมากนักเชนกัน จําแนกไดดังนี้
สวนที่เปนนิทรรศการกลางแจง
มีผแู สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรมีการจัดสวน
รูปแบบอืน่ ๆ อีก เชน เสนอวาควรมีการจัดแสดงสวนสมุนไพรจํานวน 5 คน และเสนอวาควรมี
การจัดสวนฟอสซิลพืช สวนแมลง สวนผึ้ง สวนแสดงพันธุพืชหรือสัตวที่หายาก สวนสุขภาพ
สวนพลังงาน สวนคณิตศาสตร สวนนํา้ เรือนเพาะชํา รวมถึงฐานผจญภัยของเด็ก อยางละ 1 คน
ในสวนของสถานเพาะเลี้ยงสัตวนาํ้ มีผเู สนอความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรมีการจัดแสดง
โชวของสัตวนาํ้ และอุโมงคใตนํ้า อยางละ 1 คน
ในบริเวณทองฟาจําลอง มีผเู สนอความคิดเห็นวาควรมีการจัดแสดงสถานการณจาลอง
ํ
(Simulator) เชน หองจําลองนักบิน และควรมีหองฉายภาพชนิดอื่น ๆ เชน วีดีทัศน /CD/DVD
ดานดาราศาสตร จํานวนอยางละ 2 คน และมีหองจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกจํานวน 1 คน
ความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาที่ควรมีใน
ศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย ไดดังตารางที่ 39 และตารางที่ 40 ซึง่ แสดงคาจํานวนรอยละ
ของระดับความคิดเห็นและคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาในรูป
แบบตาง ๆ ที่ควรจัด เมื่อพิจารณารายขอไดผลดังนี้
ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา ที่ทั้งกลุมครูผูสอนฯ และกลุมผูเชี่ยวชาญฯ
เห็นวาควรมีในระดับมาก คือ
1. การฝกปฏิบัติการและทําการทดลอง (X1=2.79, X2 = 2.80)
2. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร(X1=2.72, X2 = 2.80)
3. การจัดประกวดแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร (X1=2.62, X2 = 2.73)
4. การจัดคายวิทยาศาสตร(X1=2.75, X2 = 2.80)
5. โปรแกรมนําชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชวิทยากรนําชม(X1=2.71, X2 = 2.66)
6. โปรแกรมเฉพาะสําหรับกลุมนักเรียน(X1=2.78, X2 = 2.74)
7. โปรแกรมเฉพาะสําหรับกลุมครูผูสอนวิทยาศาสตร (X1=2.69, X2 = 2.59)
8. การจัดหนวยรถวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ ( X1=2.63, X2 = 2.82)
9. โปรแกรมพิเศษในวันสําคัญตาง ๆ (X1=2.78, X2 = 2.86)
10. การจัดตั้งชมรม (X1=2.66, X2 = 2.63)
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และลักษณะการจัดกิจกรรมที่ทั้งกลุมครูผูสอนฯ และผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีใน
ระดับปานกลาง คือ
1. การจัดสัมมนา บรรยาย พบนักวิทยาศาสตร (X1=2.42, X2 = 2.43)
2. โปรแกรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน คนพิการ ผูสูงอายุ (X1=2.23,X2 = 2.27)
3. โปรแกรมสําหรับกลุมเด็กเรียนที่บาน (Homeschool) (X1=2.34, X2 = 2.21)
อีกสวนหนึง่ เปนกิจกรรมที่กลุมครูผูสอนฯ เห็นวาควรมีการจัดในระดับมาก แตกลุมผู
เชีย่ วชาญฯ เห็นวาควรจัดในระดับปานกลาง มี 4 กิจกรรม คือ
1. การถาม – ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (X1=2.53, X2 = 2.43)
2. การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน (X1=2.56,X2 = 2.25)
3. การมอบรางวัลแกผูมีผลงานทางวิทยาศาสตรดีเดน (X1=2.60,X2 = 2.25)
4. การมอบทุนการศึกษา(X1=2.56, X2 = 1.89)
กิจกรรมเสริมการศึกษาอีกกิจกรรมหนึ่ง คือบริการจัดเลี้ยงวันเกิดโดยใชสถานที่และ
กิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตรที่เนนในกลุมเปาหมายเด็ก เปนกิจกรรมที่กลุมครูผูสอนฯ เห็นวา
ควรมีในระดับปานกลาง (X1=2.16) และกลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีในระดับนอย (X2 = 1.45)
นอกเหนือจากนี้ มีผูเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในกลุมผูเชี่ยวชาญฯ เรื่องของลักษณะ
การจัด กิจ กรรมวาควรมีก ารออกบริก ารนอกสถานที่โ ดยเก็บเงิน คาบริก าร มีบริก ารใหยืม
ชุดนิทรรศการ (Kits) จัดโปรแกรมเฉพาะสําหรับครอบครัวใหพอแมสอนบุตรหลานโดยจัดเตรียม
อุปกรณให และการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเพื่อการอาชีพ อยางละ 1 คน
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ความคิดเห็นในดานบทบาทและภารกิจของศูนยวิทยาศาสตร
ในดานบทบาทและภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย ทั้งกลุมครูผูสอน
วิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร ตางก็มีความคิดเห็นสอดคลองกัน โดยเห็นวา
ศูนยวทิ ยาศาสตรควรมีบทบาทภารกิจทุกดานในระดับมาก ( ดูรายละเอียดในตารางที่ 41 และตาราง
ที่ 42 ) และเมือ่ แยกพิจารณาความคิดเห็นของแตละกลุม จะเห็นวาผูเชี่ยวชาญฯ ทุกคนเห็นวา
ศูนยวิทยาศาสตรควรมีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร ในรูปแบบของกิจกรรม
การเรียนรูที่สนุกสนาน (Edutainment) และมีปฏิสัมพันธ (interactive) ในระดับมาก (X = 3.00,
SD = 0.00) นอกจากนีบ้ ทบาทภารกิจที่กลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นดวยในระดับมากอันดับรองลงมา
คือ บทบาทในการสงเสริมใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science Literacy) และเขา
ใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Concept) และบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานสื่อนิทรรศการ (คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น 2.95 และ 2.93
ตามลําดับ) สวนบทบาทภารกิจที่มีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นนอยกวาขออื่น ๆ คือ บทบาทใน
การเปนแหลงคนควาวิจัย พัฒนาสื่อนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษาตาง ๆ และบทบาทใน
การเปนแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 2.57 และ 2.52 ตามลําดับ)
ในสวนของกลุมครูผูสอนฯ นั้น คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นจะใกลเคียงกันมากในทุก
ขอ ยกเวนดานบทบาทภารกิจในการเปนแหลงทองเที่ยว ที่มีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นนอยกวา
บทบาทภารกิจดานอื่น ๆ (คาเฉลี่ย 2.57)
สวนขอคิดเห็นเพิ่มเติม มีกลุมครูผูสอนฯ จํานวน 3 คน เสนอวาศูนยวิทยาศาสตรควร
มีบทบาทในการปลูกฝงแนวคิดและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรตั้งแตเยาววัย ควรผสมผสาน
วิทยาศาสตรและสวนสนุกเขาดวยกัน และควรมีบทบาทในการฝกอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตรแนว
ปฏิรูปการเรียนรู
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ความคิดเห็นตอวิธีการจัดหานิทรรศการ
ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดหานิทรรศการของศูนยวิทยาศาสตร
ในประเทศไทย (ดูตารางที่ 43 และตารางที่ 44) กลุมครูผูสอนวิทยาศาสตรเห็นวาศูนยวิทยาศาสตร
ควรใชวิธีจัดทําหรือสรางนิทรรศการเองในระดับมาก สวนวิธีอื่น ๆ อีก 3 วิธี คือ การซื้อ
นิทรรศการสําเร็จรูปจากหนวยงานอื่น การยืมหรือเชานิทรรศการจากศูนยวิทยาศาสตรอื่น และการ
รับบริจาคนิทรรศการหรือสิ่งแสดง เชน ใหบริษัท เอกชนผูมีความประสงคบริจาคออกคาใชจายให
แลวติดปายประชาสัมพันธ ทั้ง 3 วิธีควรมีในระดับปานกลาง และในกลุมนี้มีผูเสนอความคิดเห็น
เพิม่ เติม 2 คน คือ ใชวิธีการแลกเปลี่ยนกับศูนยวิทยาศาสตรอื่น และใชวิธีสงเสริมการประกวด
ผลิตภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อนําผลงานมาจัดแสดง
สวนในกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร มีความคิดเห็นวาทั้ง 4 วิธีที่กลาวขางตนควร
มีในระดับปานกลางทั้งหมด และมีผูเสนอแนะเพิ่มเติมจํานวน 6 คน จําแนกไดอีกหลายวิธี เชน ให
จัด ทํ าเครือขายการผลิต ที่ชัด เจน ใชร ะบบจางทํ านิทรรศการทั้งหมด อาจโดยวิธีการให
ศูนยวิทยาศาสตรกําหนดเนื้อหาสาระ แลวใหบริษัทเอกชนที่มีฝมือออกแบบและรับจางทํา หรือ
ศูนยวิทยาศาสตรออกแบบเองแลวจางทํา หรือประสานกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนชิ้นงานไป
นอกจากนี้คือการซื้อนิทรรศการจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก
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ความคิดเห็นดานบุคลากรผูปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร
จากการสอบถามความคิด เห็น ดานบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตรวาควรใชบุคลากร
ประเภทใดปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา แบบไมเต็ม
เวลา และอาสาสมัคร กลุมผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุม เห็นวาควรมีบุคลากรทํางานเต็มเวลา
และอาสาสมัค รในระดับมาก สวนบุคลากรประเภททํางานไมเต็มเวลานั้น กลุมครูผูสอน
วิทยาศาสตรเห็นวาควรมีในระดับนอย แตกลุมผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรเห็นวาควรมีในระดับ
ปานกลาง ( ดูตารางที่ 45 และตารางที่ 46 )
เมื่อสอบถามถึงลัก ษณะงานที่ค วรใชอาสาสมัค รเปน ผูปฏิบัตินั้น ทั้งสองกลุมมี
ความเห็นเหมือนกันวา ควรใชอาสาสมัครปฏิบัติงานเปนวิทยากรนําชมนิทรรศการ เปนผูดูแล
รักษานิทรรศการใหพรอมบริการอยูเสมอ และเปนผูชวยดูแลในแตละโปรแกรมการศึกษา ทั้ง 3
งานทีก่ ลาวมานี้กลุมผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาควรมีในระดับมาก สวนในการใชอาสาสมัครชวย
งานสํานักงานนั้น ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุม เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง
นอกจากนี้มีผูเสนอแนะจากกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ จํานวน 2 คน เห็นวาควรมีอาสาสมัคร
ปฏิบตั งิ านดานการผลิตนิทรรศการ และในการดูแลคนพิการ
และเมื่อสอบถามความคิดเห็นจากกลุมผูตอบแบบสอบถามวาควรใชบุคคลประเภทใด
เปนผูป ฏิบัติงานอาสาสมัคร ทั้ง 2 กลุมแสดงความคิดเห็นวาควรใชนักเรียน นักศึกษาในระดับ
มาก สวนอาสาสมัครที่เปนครูวิทยาศาสตรนั้น กลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีในระดับมาก แต
กลุม ครูผสู อนฯ เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามคาคะแนนความคิดเห็นแตกตางกัน
ไมมากนัก (2.68 และ 2.48) สําหรับการใชอาสาสมัครที่เปนชาวบาน ผูสูงอายุหรือเกษียณอายุแลว
และองคกรเอกชนนั้น ทั้งกลุมครูผูสอนฯ และผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวาควรมีในระดับปานกลาง แตคา
คะแนนความคิดเห็นของครูผูสอนฯ ตอการใชอาสาสมัครที่เปนชาวบานและผูสูงอายุนั้นคอนขาง
ตํ่า (1.54 และ 1.59)
สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม มีผูเสนอความคิดเห็นจํานวน 4 คน สรุปไดวาควรใชบุคคล
ประเภทใดก็ไดที่พรอมจะเปนอาสาสมัคร และควรจัดใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและอีกงานหนึ่ง
ทีค่ วรใชอาสาสมัครชวยได คือ การจัดนิทรรศการชั่วคราว
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ความคิดเห็นดานวิธีการประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตร
กลุม ครูผูสอนวิทยาศาสตรและกลุมผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตร มีความคิดเห็นตอ
วิธกี ารประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตรเหมือนกันใน 4 เรื่อง ( ดูตารางที่ 47 และตารางที่ 48 )
เรื่องแรกเห็นวาควรมีการเผยแพรขอมูลรายละเอียดของศูนยวิทยาศาสตรลงในอินเตอรเน็ตในระดับ
มาก (X1=2.58, X2=2.70) และเรือ่ งที่สองเห็นวาควรมีการทําจดหมายขาวของศูนยวิทยาศาสตรใน
ระดับมากเชนกัน(X1=2.56, X2=2.56) เรือ่ งที่สามคือ การจัดทําวารสาร ทั้งสองกลุมเห็นวาควรมีการ
จัดทําวารสารทุกประเภทในระดับปานกลางคือ ราย 3 เดือน รายเดือน และรายปกษ โดยคา
คะแนนความคิดเห็นของการจัดทําวารสารรายเดือนมีคามากที่สุด(X1=2.36, X2=2.20) และรายปกษ
มีคานอยที่สุด (X1=1.99,X2=1.50) สวนเรื่องสุดทาย คือการจัดรายการวิทยุของศูนยวิทยาศาสตร ซึ่ง
ทัง้ สองกลุมเห็นวาควรมีการจัดในระดับปานกลาง (X1=2.21, X2=2.40)
สวนความคิดเห็นที่ตางกันมี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการจัดทําแผนพับ ทั้งสองกลุมเห็นตาง
กัน โดยกลุมครูผูสอนฯ เห็นวาควรจัดทําในระดับปานกลาง (X1=2.41) แตกลุมผูเชี่ยวชาญฯ เห็นวา
ควรจัดทําในระดับมาก (X2=2.67) และการจัดรายการโทรทัศนของศูนยวิทยาศาสตรกลุมครูผูสอนฯ
เห็นวาควรมีการจัดในระดับมาก(X1=2.40) แตกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ เห็นวาควรจัดในระดับปานกลาง
( X2=2.40 )
สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีครูผูสอนวิทยาศาสตรจํานวน 4 คน และผูเชี่ยวชาญ ฯ
จํานวน 11 คน เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปไดวา ดานเอกสารสิ่งพิมพควรมีการประชาสัมพันธ
ในสือ่ หนังสือพิมพและนิตยสารทั่วไปดวย การจัดทําวารสารมีผูเสนอใหจัดทําเปนรายปจํานวน 1
คน นอกจากนี้ควรมีการพิมพแผนปลิวแจกตามศูนยการคา ทําโปสเตอรที่มีเนื้อหาวิชาการเฉพาะ
เรือ่ ง เอกสารเฉพาะกิจหรือสื่อเผยแพรที่เปนกิจกรรมยอย ๆ เชน กังหันลมเล็ก ๆ ที่พับเองจาก
แผนโฆษณา
นอกเหนือจากประเภทเอกสารสิ่งพิมพที่กลาวไปแลว ยังมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธอื่น ๆ
ทีไ่ ดรบั การเสนอความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง เชน สื่อวีดีทัศน ซีดีรอม เปนตน และมีผูเชี่ยวชาญ ฯ
1 คนเสนอใหรับสมัครสมาชิกสรางเครือขายประชาสัมพันธ
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ความคิดเห็นดานวิธีการหาเงินทุนของศูนยวิทยาศาสตร
ในดานวิธีการหาเงินทุนของศูนยวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมแสดงความคิดเห็น
เหมือนกันเกือบทุกเรื่อง (ตารางที่ 49 และตารางที่ 50) โดยเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรควรไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในระดับมาก สวนในดานอื่น ๆ ตอไปนี้ ทั้ง 2 กลุม เห็นดวยในระดับปานกลาง
คือ
จากการเก็บคาเขาชม
จากการเก็บคาธรรมเนียมในการรับบริการกิจกรรมเสริมการศึกษาตาง ๆ
จากการสมัครเขาเปนสมาชิก
จากการใหเชาทํารานคาหรือศูนยฯ ดําเนินการเอง
จากการใหเชาทํารานอาหาร หรือศูนยฯ ดําเนินการเอง
จากการใหเชาพื้นที่จัดกิจกรรมตาง ๆ
จากการผลิตนิทรรศการขาย
และจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บคาจอดรถ ทั้ง 2 กลุมตางแสดงความคิดเห็นวา
ควรมีการเก็บคาจอดรถในระดับนอย
มีเพียงเรื่องเดียวที่กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความเห็นแตกตางกัน คือ เรื่องการรับบริจาค
ไมวา จะเปนการบริจาคเงิน บริจาควัสดุอุปกรณในการดําเนินการ หรือการรับอาสาสมัคร ซึ่งกลุม
ครูผสู อนฯ แสดงความคิดเห็นวาควรมีในระดับปานกลาง (X1=2.41, 2.37 และ 2.36) แตกลุม
ผูเ ชีย่ วชาญฯ เห็นวาควรมีในระดับมาก (X2=2.57, 2.56 และ 2.61) อยางไรก็ตามคาคะแนนความคิด
เห็นของทั้ง 2 กลุมก็มิไดแตกตางกันมากนัก
ในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีผูเสนอใหจัดตั้งกองทุนศูนยวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน
และเสนอใหจัดกิจกรรมรวมกับภาคเอกชน เชน งานแสดงสินคาและแบงรายไดกัน

147
ความคิดเห็นดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในศูนยวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทย ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นตรงกัน 11 ดาน ดังตารางที่ 51
ตารางที่ 51 แสดงรายการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นตรงกัน
สิง่ อํานวยความสะดวก
แหลงขอมูล/ศูนยการเรียนรู
หองสมุด
บริการมุมอินเตอรเน็ต
การจัดทําเครือขายเวบไซต
หองพยาบาล
ที่จอดรถ
พื้นที่สาหรั
ํ บเชาจัดงาน/หองประชุมใหเชา
สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
หองนํ้าคนพิการ
รถเข็น
ทางลาด
ตูแ ลกเงิน/ตูบริการเงินดวน
โทรศัพทสาธารณะ

X1

X2

คาเฉลี่ยคะแนน
กลุมครูผูสอน

คาเฉลี่ยคะแนน
กลุมผูเชี่ยวชาญ

ระดับ
ความคิดเห็น

2.65
2.54
2.52
2.36
2.67
2.06

2.81
2.53
2.67
2.33
2.81
2.24

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.59
2.39
2.42
2.21
2.56

2.56
2.23
2.47
1.77
2.58

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

และมีความคิดเห็นแตกตางกัน 5 ดาน ดังตารางที่ 52
ตารางที่ 52 แสดงรายการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นไมตรงกัน
สิง่ อํานวยความสะดวก
รานอาหาร
รานคาของศูนยวิทยาศาสตร
การเปนศูนยรวมงานวิจัย
บริเวณสําหรับทานอาหารที่นํามาเอง
เทปเสียงสําหรับคนพิการ

ระดับความคิดเห็น
กลุมครูผูสอนฯ (คาเฉลี่ย)

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

(2.49)
(2.49)
(2.62)
(2.38)
(2.50)

กลุมผูเชี่ยวชาญฯ (คาเฉลี่ย)

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

(2.72)
(2.65)
(2.19)
(2.56)
(2.40)
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กลุ  ม ผูเชี่ยวชาญ ฯ ไดเสนอความคิด เห็น เพิ่มเติมจํ านวน 9 คน โดยเห็น วา
ศูนยวทิ ยาศาสตรควรมีบริการถายเอกสาร มีตูอัตโนมัติขายนํ้าดื่ม มีปายบอกทิศทางที่ชัดเจน มี
ระบบการรับจองการเขาชมที่ทันสมัย โดยรับจองทางอินเตอรเน็ต มีวิทยากรนําชมที่ใชภาษามือได
และควรมีขอมูลดานโครงงานวิทยาศาสตรทั้งหมดหรือเปนศูนยรวมโครงงานวิทยาศาสตร
สวนในกลุมครูผูสอนฯ มีผูใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 12 คน สรุปไดดังนี้ คือ ใหมี
หองนําหลาย
้
ๆ จุด และจํานวนมากพอสมควร มีรถประจําทางเขาออกสะดวก มีรานขายของใช
ขนาดเล็ก มีโทรศัพทสาธารณะบริการหลาย ๆ จุด มีสิ่งอํานวยความสะดวกผูสูงอายุ เชน ทางเดิน
ระหวางอาคารที่มีรมเงา ทางเลื่อน ลิฟต มีจุดบริการประชาสัมพันธ เชน การนัดพบ
สรุปรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตรตอรูปแบบของ
ศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยอาศัยแนวทางจากรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ นํามาสรุปเปนรูปแบบไดดังนี้
1. ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทย
1.1 ดานเนือ้ หา นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่จัดในศูนยวิทยาศาสตรควรมี
เนือ้ หาดานวิทยาศาสตรในทุก ๆ สาขาวิชา โดยเมื่อนําหัวขอเรื่องในสาขาตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษา
ศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศจากอินเตอรเน็ต มากําหนดในแบบสอบถามความคิดเห็นวาควรมี
การจัดมากนอยเพียงใด ขอมูลที่สรุปไดจากการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเห็นวาควรจัด
ทุกเรื่องในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 53
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ตารางที่ 53 แสดงหัวขอเรื่องตาง ๆ ที่ควรจัดแสดงในศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย (เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย)
สาขาวิชาที่ควรจัดมากที่สุด
1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน

2. ดาราศาสตรและอวกาศ

3. สุขภาพอนามัยและ
การแพทย
4. คณิตศาสตร
5. วิทยาศาสตรประยุกตและ
เทคโนโลยี
6. ธรรมชาติวิทยา
7. ชาติพันธุวิทยา

หัวขอที่ควรจัดมากที่สุด

หมายเหตุ

- พลังงาน ไฟฟาและแมเหล็ก - หั ว ขอเรื่องที่ก ลุมตัว อย าง
เห็นดวยในระดับปานกลาง
แสง เสียง ประสาทสัมผัส
และที่มีผูเสนอแนะเพิ่มเติม
และการรับรู กลศาสตร นํ้า
ไมไดนามาแสดงไว
ํ
สสาร
- ปรากฏการณบนทองฟา
ระบบสุริยะ จักรวาลและ
อวกาศ
- รางกายของเรา ชีวิต
- เกมคณิตศาสตร
- สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร การสื่อสาร
- นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
ชีววิทยา (พืช/สัตว)
- วิวฒ
ั นาการของมนุษย

1.2 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
1.2.1 รูปแบบของนิทรรศการ ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย ควรมีลักษณะ
การจัดนิทรรศการ จําแนกตามโครงสรางใหญ ๆ ไดดังนี้ ( ดูตารางที่ 54 )
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ตารางที่ 54 แสดงลักษณะการจัดนิทรรศการที่ควรมีในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย
รูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
ลักษณะการจัด
ทีค่ วรจัด (เรียงตามลําดับ)
1. ทองฟาจําลอง (Planetarium)
- จัดฉายดาวในโดมหรือหองฉายดาว
- จัดเปนนิทรรศการถาวรดานดาราศาสตรและ
อวกาศในบริเวณรอบ ๆ โดมฉายดาว
- มีหอดูดาวติดตั้งกลองโทรทรรศน เพื่อดูดาว
ในทองฟาจริง
2. หองแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall) - จัดนิทรรศการถาวรที่มีโครงสรางใหญโต
และใชวัสดุที่คงทนถาวร
- จัดนิทรรศการชั่วคราวโดยหมุนเวียนเนื้อหา
3. หองสําหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
- บริเวณสําหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
ประเภทตาง ๆ ซึ่งควรมีจานวนห
ํ
องมากพอ
สมควร เพื่อใหเพียงพอตอการจัด โดยจําแนก
เนื้อหาและระดับความรู
4. นิทรรศการกลางแจง(Outdoor Exhibition) - เชน สวนวิทยาศาสตร (Science Playground)
สวนพฤกษศาสตร สวนหิน
5. หองพัฒนาทักษะทางการคิด
- กิจกรรมคิดคนตาง ๆ (Discovery Room)
6. โรงภาพยนตร / โรงละคร / หองแสดง
7. สถานการณจําลอง / นิทรรศการทาง
อินเตอรเน็ต
8. สถานเพาะเลี้ยงและจัดแสดงสัตวนํ้า

- หองแสดงสาธิตวิทยาศาสตร / หองฉายระบบ
มัลติมีเดีย / โรงภาพยนตร 3 มิติ
- ตัวอยางการจัด เชน หองฝกบิน ยานอวกาศ
จําลอง
- ตูป ลารวมขนาดใหญ / ตูปลาขนาดเล็ก
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1.2.2 ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ เรียงตามลําดับดังตอไปนี้
1. การจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญตาง ๆ
2. การฝกปฏิบัติการ / การทดลอง
3. การจัดคายวิทยาศาสตร
4. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
5. โครงการ/กิจกรรมวิทยาศาสตรสาหรั
ํ บนักเรียน
6. หนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่
7. โปรแกรมนําชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชผูนาชม
ํ
8. การจัดประกวด – แขงขันทางวิทยาศาสตร
9. โครงการ/กิจกรรมวิทยาศาสตรสาหรั
ํ บครู
10. กิจกรรมชมรม
11. การถาม – ตอบ ปญหาวิทยาศาสตร
12. การจัดสัมมนา / บรรยาย / พบนักวิทยาศาสตร
13. การมอบรางวัลแดผูมีผลงานดีเดน
14. การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน
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2. รูปแบบการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย
ศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ครูผสู อนวิทยาศาสตร ควรมีลักษณะการดําเนินงานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
การดําเนินงานดานตาง ๆ
รายละเอียดที่ควรดําเนินการ
บทบาทและภารกิจ
1. สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรใ นรูปแบบที่สนุก สนานและมี
ปฏิสมั พันธ ผานสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
2. สงเสริมใหบุค คลมีพื้น ฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science
Literacy) และเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science
Concept) รวมถึงตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตรในชีวิต
ประจําวัน
3. เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บุคลากร
1. ควรใชบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตรเองปฏิบัติงานเต็มเวลา
2. ใชอาสาสมัครชวยในหนาที่ที่ตองใชคนจํานวนมาก คือ นําชม
นิทรรศการ ดูแลนิทรรศการ และดูแลแตละโปรแกรมการศึกษา
3. กลุมบุคคลที่ควรใชเปนอาสาสมัคร คือ ครูวิทยาศาสตรและ
นักเรียนนักศึกษา
วิธีการประชาสัมพันธ 1. ควรเผยแพรข อมูลการดํ าเนินงานและตารางการใหบริการทาง
อินเตอรเน็ต
2. ควรจัดทําจดหมายขาว แผนพับ โปสเตอร และวารสารรายเดือน
3. ควรมีการประชาสัมพันธทางโทรทัศน และวิทยุ
วิธกี ารจัดหานิทรรศการ 1. ผลิตนิทรรศการเอง โดยฝายออกแบบและฝายเทคนิคของ
ศูนยวิทยาศาสตร
2. รับบริจาคเปนนิทรรศการสําเร็จรูป
3. จัดซือ้ นิทรรศการจากหนวยงานอื่น
วิธีการหาเงินทุนในการ 1. ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดําเนินงาน
2. รับบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ และอาสาสมัครปฏิบัติงาน
3. รายไดจากรานอาหารและรานขายของที่ระลึก
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การดําเนินงานดานตาง ๆ
รายละเอียดที่ควรดําเนินการ
บริ ก ารและสิ่ ง อํ านวย 1. ที่จอดรถ
ความสะดวกที่ควรมี
2. รานอาหาร
3. รานคา
4. ศูนยเรียนรู / แหลงขอมูล ไดแก หองสมุด มุมอินเตอรเน็ต
ศูนยรวมงานวิจัย เวบลิงค (Web Link)
5. สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ไดแก เทปเสียง /
อักษรเบรลล หองนํ้า รถเข็น ทางลาด / ทางเขาเฉพาะ
6. บริเวณสําหรับทานอาหารที่นํามาเอง
7. ตูโทรศัพทสาธารณะ
8. หองพยาบาล

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ดําเนินการศึกษาเปน
สองสวน คือ ศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศโดยการวิเคราะหเอกสาร และนํา
รูปแบบมาศึกษาเพื่อหารูปแบบศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยการสํารวจ
ความคิดเห็น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารรูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
2. นําเสนอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา กลุม ประชากรที่ใชในการศึกษารูปแบบการจัดศูนยวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศ
ไดแกศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลกที่เปนสมาชิกของสมาคมศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Association of Science Technology Centre : ASTC) ทีม่ กี ารจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมดานวิทยาศาสตรหลากหลายสาขา ไดประชากรศูนยวิทยาศาสตร จํานวน 92 แหง โดย
ศึกษาขอมูลจากศูนยวิทยาศาสตรทั้งหมด 92 แหง
กลุ  ม ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึก ษารูปแบบศูน ย วิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทยไดแกค รูวิทยาศาสตรจากทั่วประเทศ
ที่เขาอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาศาสตรนอก
หองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 960 คน และผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
จํานวน 44 คน
เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบบันทึกขอมูลการจัดศูนยวิทยาศาสตร
จํานวน 1 ชุด และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศูนยวิทยาศาสตรและครูผูสอน
วิทยาศาสตรตอรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยจํานวน 1 ชุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของแบบบันทึกขอมูลใชวิธีศึกษาขอมูลศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศจากอินเตอรเน็ตเปนหลัก รวมถึงการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ แลวบันทึกลงใน
แบบบันทึกขอมูล ไดขอมูลจํานวน 92 ชุด
ในสวนของแบบสอบถามกลุมครูผูสอนฯ ผูวิจัยเขารวมอบรมและเก็บขอมูลดวยตนเอง
ทุกรุน และในกลุมผูเชี่ยวชาญ ฯ บางสวนใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ไดแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางครูผูสอนฯ จํานวน 282 ชุด และจากผูเชี่ยวชาญฯ
จํานวน 44 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใชวิธีวิเคราะหเอกสาร การใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย

และ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศทั่วโลกจํานวน 92 แหง ผูวิจัยมี
ความเห็นวาลักษณะการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการศึกษา และการดําเนินงานของศูนย
วิทยาศาสตรแตละแหงมีแนวคิดที่คลายคลึงกันมากในหลายขอ กลาวโดยละเอียดไดดังนี้
1. แนวคิดในการจัดใหมีความหลากหลาย ศูนยวิทยาศาสตรที่ทาการศึ
ํ
กษาตางมีการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบ โดยในดานเนื้อหาพบ
วาศูนยวิทยาศาสตรสวนใหญมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรในทุก
สาขาวิชา เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน ธรรมชาติวิทยา ดาราศาสตรและอวกาศ วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี เปนตน สวนในดานรูปแบบการจัดนิทรรศการ พบวาศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงมีการจัดนิทรรศการในหลายรูปแบบ เชน จัดเปนหองแสดงนิทรรศการ ทองฟาจําลอง
นิทรรศการกลางแจง สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โรงภาพยนตร โรงละคร สถานการณจําลอง รวมถึง
ใชสภาพแวดลอมจริงจัดเปนนิทรรศการ เปนตน ในดานรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาก็
เชนเดียวกัน ศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงมีแนวคิดในการจัดใหมีความหลากหลาย เชน มีการฝก
ปฏิบตั กิ าร ชมการแสดงสาธิต การเขาคาย การฝกอบรม การประกวดแขงขัน เปนตน ซึ่งการจัด
ใหมคี วามหลากหลายเชนนี้
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาไดทุกระดับชั้น
2. แนวคิดในการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และมีสวนรวม (Participation) ใน
กิจกรรมการเรียนรู กลาวคือในการออกแบบนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษานั้นศูนยวิทยาศาสตร
แตละแหงมีแนวคิดในการใหผูเรียนหรือผูชมไดมีการสัมผัสทดลอง และโตตอบกับตัวนิทรรศการ
ดวยตนเอง ไดคนควาหาคําตอบจากกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
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3. แนวคิดในการใชทรัพยากรทองถิ่น สถานที่หรือสภาพแวดลอมของศูนยวิทยา
ศาสตรมาเปนจุดเนนในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษา เชน ศูนยวิทยาศาสตรที่มีพื้นที่
ติดทะเล เนนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศชายฝง เปนตน
4. แนวคิดในการใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศสวนใหญมีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย ที่มาจากตัวแทนกลุมบุคคลตาง ๆ ในชุมชน มี
การใชอาสาสมัครจากกลุมบุคคลในชุมชน และมีนโยบายในการดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
ดานอืน่ ๆ อีก เชน การรับบริจาคเงินและอุปกรณตาง ๆ การจัดบริการใหเขาถึงชุมชน เชน จัด
กิจกรรมรวมในงานเทศกาลตาง ๆ การเปดใหชุมชนเขามาใชบริการเชาพื้นที่จัดงาน เปนตน
ในทํานองเดียวกัน เมื่อนําขอมูลของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมาเปนแนวทางใน
การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร
เพื่อหารูปแบบของศูนย
วิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบวากลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเห็นวา ศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทยเองก็ควรมีแนวคิดเชนเดียวกับของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศในประเด็นตาง ๆ
ขางตน จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนวิทยาศาสตร เมื่อจําแนกเปนดาน
ตาง ๆ สรุปไดดังตอไปนี้
1. ดานเนือ้ หาของนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการศึกษา
นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาที่จัดในศูนยวิทยาศาสตรของประเทศไทย ควรมี
เนือ้ หาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุก ๆ สาขาวิชาเชนเดียวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
โดยเนือ้ หาอันดับแรกที่ศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทยควรมี คือสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน อันดับ
ตอมาคือสาขาดาราศาสตรและอวกาศ สาขาสุขภาพอนามัยและการแพทย สาขาคณิตศาสตร สาขา
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี สาขาธรรมชาติวิทยา และชาติพันธุวิทยา ตามลําดับ
2. รูปแบบของการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา
ศูนยวทิ ยาศาสตรในเมืองไทย ควรมีรูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริม
การศึกษาหลากหลายประเภท เชนเดียวกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ โดยกลุมตัวอยาง
เห็นวาควรมีการจัดในลักษณะดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการ รูปแบบของนิทรรศการที่ควรจัดในศูนยวิทยาศาสตร
ของเมืองไทย ตามความเห็นของกลุมตัวอยางเรียงตามลําดับความคิดเห็นวาควรจัดมากที่สุด มีดังนี้
1. ทองฟาจําลอง (Planetarium)
2. หองแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall)
3. หองสําหรับจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา (Activities Room)
4. นิทรรศการกลางแจง (Outdoor Exhibition)
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Exhibition)

5. หองพัฒนาทักษะทางการคิด (Discovery Room)
6. โรงภาพยนตร / โรงละคร / หองแสดง (Theater)
7. สถานการณจําลอง / นิทรรศการทางอินเตอรเน็ต (Simulator/Virtual

8. สถานเพาะเลี้ยงและจัดแสดงสัตวนํ้า
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา กิจกรรมเสริมการศึกษาที่ควรจัดในศูนย
วิทยาศาสตรของเมืองไทย ตามความเห็นของกลุมตัวอยางเรียงตามลําดับความคิดเห็นวาควรจัด
ในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
1. โปรแกรมพิเศษเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
2. การฝกปฏิบัติการ / การทดลอง
3. การจัดคายวิทยาศาสตร
4. การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร
5. โปรแกรมสําหรับนักเรียน
6. หนวยรถวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่
7. การจัดประกวด / แขงขันทางวิทยาศาสตร
8. โปรแกรมนําชมศูนยวิทยาศาสตรโดยใชผูนาชม
ํ
9. โปรแกรมสําหรับครู
10. กิจกรรมชมรมตาง ๆ
3. ลักษณะการดําเนินงาน
ในสวนของการดําเนินงานและการบริหารองคกร กลุมตัวอยางมีความเห็นสรุปได
วาศูนยวทิ ยาศาสตรในประเทศไทย
ควรมีลักษณะการดําเนินงานบางดานคลายคลึงกับของตาง
ประเทศ และในบางดานแตกตางกัน ดังนี้
3.1 ดานบทบาทภารกิจ บทบาทภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรโดยทั่วไป ไมวาจะ
เปนของประเทศไทยหรือตางประเทศจะคลายกัน คือ เปนบทบาทภารกิจในการสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา ใหบุคคลมีพื้นฐานความรู
ความเขาใจวิทยาศาสตร (Science Literacy) และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตร
3.2 ดานบุคลากร ศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย ควรใชบุคลากรที่เปนเจาหนาที่
ของศูนย ฯ เองในการปฏิบัติงาน โดยเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Fulltime) เปนสวนใหญ
อีกสวนหนึ่งควรใชอาสาสมัคร ซึ่งแตกตางกับศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศบางเล็กนอย โดยที่
ศูนยวทิ ยาศาสตรในตางประเทศใชบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาเปนบางสวน
บางสวนเปนผูที่
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ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา (Parttime) และใชอาสาสมัครจากบุคคลหลายประเภทเปนจํานวนมาก แต
สําหรับศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทย กลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนอาสาสมัครที่มาจากกลุมครู
วิทยาศาสตรหรือนักเรียนนักศึกษา
3.3 ดานวิธีการจัดหานิทรรศการ ศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทย ควรจัดทําหรือ
สรางนิทรรศการไดเอง
ในกรณีที่ไมมีความพรอมดานบุคลากรควรใชวิธีการจางทําโดยศูนย
วิทยาศาสตรเปนผูกาหนดเนื
ํ
้อหาสาระหรืออาจรวมถึงการออกแบบนิทรรศการแลวใหบริษัทเอกชน
หรือหนวยงานอื่นที่มีฝมือเปนผูผลิต ซึ่งคลายคลึงกับวิธีการจัดหานิทรรศการของศูนยวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ
3.4 ดานการประชาสัมพันธ วิธกี ารประชาสัมพันธที่ศูนยวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทยควรใชมากที่สุดในความเห็นของกลุมตัวอยาง คือการจัดทําเวบไซตเผยแพรขอมูลดานตาง ๆ
ในระบบอินเตอรเน็ต และการทําจดหมายขาวเผยแพรไปยังสื่อตาง ๆ รวมถึงสมาชิกของศูนย ฯ ซึ่ง
วิธกี ารเหลานี้ ศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศก็ทาเช
ํ นเดียวกัน
3.5 ดานงบประมาณ งบประมาณในการดําเนินงานสวนใหญของศูนยวิทยาศาสตร
ในประเทศไทยควรมาจากรัฐบาล นอกเหนือจากนั้นควรหารายไดเพิ่มเติมจากการบริจาค และจาก
รานอาหารและรานขายของที่ระลึก
ซึ่งในขอนี้คอนขางแตกตางจากศูนยวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศ โดยศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศมักมีรายไดสวนใหญจากคาธรรมเนียมในการเขาชม
นิทรรศการ คาธรรมเนียมในการเขารวมโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ และคาสมาชิก
3.6 ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สิง่ ที่กลุมตัวอยางเห็นวาศูนย
วิทยาศาสตรในเมืองไทยควรมีเปนอันดับแรก คือ ที่จอดรถ รองลงมาคือ รานคา รานอาหาร
หองสมุด เวบไซตประชาสัมพันธงานของศูนยวิทยาศาสตร หองนํ้าสําหรับคนพิการ โทรศัพท
สาธารณะ และบริการอินเตอรเน็ต ซึ่งในศูนยวิทยาศาสตรของตางประเทศจะมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเหลานี้เชนเดียวกัน แตจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และบริการหลากหลายประเภท
มากกวา
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ จํานวน 92 แหง ทาง
อินเตอรเน็ตพบวาศูนยวิทยาศาสตรเกือบทั้งหมดมีแนวคิดในการจัดที่คลายคลึงกัน
และเมื่อนํา
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศที่ศึกษาไดมาเปนแนวทางในการศึกษาความคิดเห็น
ของคนไทย พบวากลุมตัวอยางที่ทาการศึ
ํ
กษามีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในประเทศไทยควรมี
แนวคิดในการจัดที่ไมแตกตางไปจากศูนยวิทยาศาสตรของตางประเทศ ซึ่งอาจเปนไปไดวาแนวคิด
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ในการจัด ศูน ย วิทยาศาสตรที่ไดจ ากการศึกษานั้นมีความสมบูรณและมีความเปนสากลมากพอ
สมควร จึงไดรับการยอมรับจากศูนยวิทยาศาสตรทั่วโลก และไดนาไปเป
ํ
นแบบอยางในการดําเนิน
งาน
นอกเหนือจากนี้ หากพิจารณาดานเนื้อหาและลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การศึกษาของศูนยวิทยาศาสตร อาจกลาวไดวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของธรรมชาติและปรากฏการณ
รอบตัว เนือ้ หาของวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน อีกทั้งกระบวนการในการ
เรียนรูว ทิ ยาศาสตรก็จาเป
ํ นตองเกิดจากการสัมผัส ทดลอง และคนหาคําตอบดวยตนเอง ดวยแนว
คิดเชนเดียวกันนี้ ทําใหศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงออกแบบจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการ
ศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกัน
ในดานผูตอบแบบสอบถาม
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามกลุมครูผูสอนวิทยา
ศาสตร พบวาครูจานวนไม
ํ
นอย (รอยละ 41.8) ไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตรใด ๆ มากอน โดย
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานี้เปนครูวิทยาศาสตรที่มีภูมิลาเนาอยู
ํ
ทั่วประเทศและสมัครเขาอบรมเรื่อง
การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียนดวยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
ซึ่งจัดโดยองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติในระหวางวันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544 การที่กลุมครูผูสอนวิทยา
ศาสตรซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอบวาไมเคยเขาชมศูนยวิทยาศาสตร อาจเปนเพราะสวนใหญเปนผูที่มี
ภูมลิ าเนาอยู
ํ
ในตางจังหวัด และไมมีศูนยวิทยาศาสตรตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียง การเดินทางไปชม
ศูนยวทิ ยาศาสตรในเมืองหลวงหรือในเขตพื้นที่ไกล ๆ อาจเปนเรื่องไมสะดวกนัก จึงขาดโอกาส
ในการแสวงหาความรูจากศูนยวิทยาศาสตร และไมมีโอกาสที่จะใชศูนยวิทยาศาสตรเปนสื่อในการ
สอนวิทยาศาสตรแกนักเรียน อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางเนื่อง
จากพิจ ารณาเห็น วาเปน กลุมที่ไดรับการอบรมเรื่องการเรียนรูวิทยาศาสตรน อกหองเรียนดวย
พิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตร ซึ่งแมจะเปนการอบรมในระยะสั้น แตก็นาจะมีความเขาใจในลักษณะการ
เรียนรูและบทบาทการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรพอสมควร
ในดานโครงสรางการจัดนิทรรศการ ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ซึง่ มีประสบการณในการดําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตรพอสมควร
มีความเห็นวาการจัด
นิทรรศการบางประเภท เชน สถานเพาะเลี้ยงและจัดแสดงสัตวนํ้า หอดูดาว หรือนิทรรศการกลาง
แจงบางประเภท เชน สวนผีเสื้อ ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมเหลานี้ในระดับปาน
กลางเทานั้น ในขณะที่ใหความสําคัญตอการจัดนิทรรศการประเภทอื่น ๆ ในระดับมาก อาจเนื่อง
จากรูปแบบของนิทรรศการแตละประเภทที่กลาวมาขางตน
เปนรูปแบบที่ยากตอการดูแลรักษา
ตองใชผเู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง และคาใชจายในการกอสรางรวมทั้งการบํารุงรักษาแพง ซึ่งจากการ
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ศึกษารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศจากเอกสาร ผูวิจัยพบวาศูนยวิทยาศาสตรของ
ตางประเทศจํานวนไมมากนักที่มีการจัดนิทรรศการเหลานี้เชนกัน
ดานการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเห็นดวย
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาประเภทตาง ๆ ในระดับมาก ยกเวนบางประเภทที่กลุมตัวอยาง
เห็นดวยในระดับปานกลาง ไดแก โปรแกรมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ และโปรแกรมสําหรับ
เด็กเรียนที่บาน (home school) ซึง่ อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมดังกลาวจําเปนตองมีบุคลากรที่เชี่ยว
ชาญเฉพาะทางเปนผูจัดการดําเนินงาน หรือตองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนพิเศษใหเหมาะกับแตละ
กลุม เปาหมาย อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่า คือการ
มอบทุนการศึกษา อาจเปนไปไดที่กิจกรรมดังกลาวจําเปนตองมีการประสานการจัดหาทุนเพื่อนํา
มาใชในการนี้ อันเปนภารกิจที่ศูนยวิทยาศาสตรตองดําเนินการเพิ่มขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้พบ
วากิจกรรมบริการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดโดยใชสถานที่ภายในศูนยวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่
กลุม ผูเ ชี่ยวชาญเห็นดวยนอยที่สุด อาจเนื่องจากเห็นวามีความไมสะดวกหลายประการ เชน ศูนย
วิทยาศาสตรแตละแหงอยูไกล ไมสะดวกแกการเดินทาง หากมีผูสนใจใชบริการก็คงเปนผูที่อาศัย
อยูใ นบริเวณใกลเคียงจํานวนไมมากนัก หรืออาจเห็นวาในประเทศไทย วัฒนธรรมที่ผูปกครองจัด
งานเลี้ยงวันเกิดใหบุตรหลานโดยเชิญเพื่อน ๆ มารวมงาน ไมเปนที่นิยมแพรหลายเหมือนในตาง
ประเทศ ซึ่งตรงขามกับสภาพการณในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีศูนยวิทยาศาสตรจานวนมากจั
ํ
ด
กิจกรรมนี้ นอกจากนี้อาจเปนไปไดที่กิจกรรมทุกประเภทที่กลาวมาขางตนเปนเรื่องคอนขางใหม
สําหรับเมืองไทย กลุมตัวอยางจึงเห็นดวยไมมากนัก
ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีความเห็นวารูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรของเมืองไทยโดยรวม
ควรมีลกั ษณะเหมือนกับของตางประเทศ แตในดานลักษณะการดําเนินงาน เปนเรื่องที่กลุมตัวอยาง
เห็นวาควรมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด ในหลายประการดังตอไปนี้
1 วิธกี ารผลิตและจัดหานิทรรศการ กลุมตัวอยางครูผูสอนวิทยาศาสตรเห็นดวยใน
ระดับมากวาศูนยวิทยาศาสตรควรผลิตนิทรรศการเอง ในขณะที่กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับ
ปานกลาง และมีขอเสนอแนะใหจัดจางบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญในดานการผลิตนิทรรศการ
เปนผูผ ลิต โดยศูนยวิทยาศาสตรคอยดูแลความถูกตองของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดมี
โอกาสสัมภาษณผูเชี่ยวชาญบางทานที่เปนผูบริหารศูนยวิทยาศาสตร พบวาศูนยวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทยขณะนี้สวนใหญใชวิธีการจางผลิตเชนกัน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะเปนการลดคาใชจายใน
การจัดทํานิทรรศการลงได เนื่องจากบริษัทผูผลิตที่ผลิตนิทรรศการเปนปริมาณมากนาจะมีความ
ชํานาญในการผลิตมากกวา และสามารถขายในราคาที่ถูกกวาคาใชจายที่ศูนยวิทยาศาสตรแตละ
แหงจะตองใชในการผลิตเอง
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นอกจากการจางบริษัทผูผลิตนิทรรศการในประเทศไทยแลว จากการสัมภาษณ
กลุม ตัวอยางผูเชี่ยวชาญบางทาน พบวาศูนยวิทยาศาสตรบางแหงที่มีงบประมาณมากพอสมควร
เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ และพิพิธภัณฑเด็ก ใชวิธี
จัดซื้อนิทรรศการหลายชิ้นจากศูนยวิทยาศาสตรหรือผูผลิตในตางประเทศซึ่งมีความชํานาญในการ
ผลิตมากกวาผูผลิตในประเทศไทย ดวยสาเหตุเดียวกันกับที่กลาวมาขางตน คือผลิตเปนปริมาณ
มากกวา และมีประสบการณทํางานนานกวาผูผลิตในประเทศไทย แตมีราคาแพงกวาของที่ผลิตใน
ประเทศไทยมากเชนกัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันเมืองไทยมีบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญในการ
ผลิตนิทรรศการจํานวนมากขึ้น แมจะยังถือวานอยมากเมื่อเทียบกับตางประเทศก็ตาม
2 ดานบุคลากร ผลจากการวิจัยกลุมตัวอยางมีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรในเมือง
ไทยควรมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาโดยเห็นดวยในระดับมาก และเมื่อสอบถามความคิด
เห็นตอการใชเจาหนาที่ปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลา (part time) กลุม ครูผูสอนเห็นดวยในระดับนอย
(X = 1.45) และกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่า(X = 1.64) อาจเปนไปไดวา
ในเมืองไทย ธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้มีนอยและมักจะมีความยุงยากหรือความไมแนนอนในการจัด
การทําใหไมเปนที่นิยม ตางจากขอมูลที่ไดศึกษาจากรูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
ซึง่ ใชเจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลาจํานวนมาก ทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครู รวมถึงประชาชน
ทัว่ ไปดวย มาชวยงานในบางสวน เชน ในรานอาหาร ในรานขายสินคา ชวยเปนวิทยากรนําชม
นิทรรศการ หรือแมแตชวยจัดทํานิทรรศการ
ในทํานองเดียวกัน กลุมตัวอยางมีความเห็นวาศูนยวิทยาศาสตรควรใชอาสาสมัคร
ชวยในการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งเปนความคิดเห็นที่สอดคลองกับแนวทางในการใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2542)
นอกจากนี้ การใชอาสาสมัครเขามาชวยงานยังเปนการลดภาระคาใชจายในการดําเนินงานของศูนย
วิทยาศาสตร โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากวากลุมบุคคลที่ควรใชเปนอาสาสมัครไดแก
นักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาศาสตร และเห็นดวยในระดับปานกลางคอนขางตํ่าที่จะใชชาวบาน
ผูเ กษียนอายุแลว หรือองคกรเอกชนเขามาเปนอาสาสมัคร เหตุผลจากนาจะเปนเพราะเห็นวาการใช
กลุม ชาวบาน ผูเกษียนอายุ หรือองคกรเอกชนอาจตองมีการอบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรเพิ่ม
เติมกอนเขามาชวยงาน หรืออาจมีปญหาในดานการจัดการที่จะชักจูงใหกลุมบุคคลดังกลาวเขามา
รวมงาน
3 ดานวิธกี ารหารายได จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางคอน
ขางตําในการเก็
่
บคาเขาชม และคาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทรวมถึงคาสมาชิก และเห็นวาราย
ไดหลักของศูนยวิทยาศาสตรควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลและการรับบริจาค อาจเปนเพราะ
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ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการซึ่งไมมีรายไดมากนัก อีกทั้งเห็นวาผูรับบริการสวน
ใหญเปน นักเรียน นักศึกษา จึงควรเก็บคาบริการในราคาถูกหรือใหเขาฟรี หรือคิดวาบริการ
เหลานี้ควรเปนหนาที่ของรัฐในการใหบริการประชาชน
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวทั้งหมด ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีอีกบางประเด็นที่ผูวิจัยไมได
นํามาเปนขอคําถามในการศึกษาความคิดเห็น แตเมื่อไดวิเคราะหขอมูลและเรียบเรียงงานวิจัย พบ
วาเปนประเด็นที่นาสนใจ ตัวอยางเชน ในการจัดใหมีระบบสมาชิกของศูนยวิทยาศาสตรและรูป
แบบของสมาชิกที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาใหมีระบบสมาชิกจะเปนการเพิ่มรายได
ของศูนยวทิ ยาศาสตรไดทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายในการทํางานใหกวางขวาง
ขึน้ หรือในเรื่องการบริหารงานของศูนยวิทยาศาสตรในรูปคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงใด
และศูนยวิทยาศาสตรในเมืองไทยควรเปนหนวยงานในสังกัดใด เปนตน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการจัดตั้งแหลงเรียนรูประเภทศูนยวิทยาศาสตรใหกระจายไปทั่วประเทศมาก
ขึน้ หรืออาจจัดเปนหนวยวิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่ออกใหบริการในพื้นที่ตางจังหวัดใหทั่วถึงยิ่ง
ขึน้ เพือ่ ใหทั้งครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสในการเรียนรู
วิทยาศาสตรอยางสนุกสนานดวยสื่อที่หลากหลายมากขึ้น
2. ควรมีการจัดอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตรใหรูจักการใชศูนยวิทยาศาสตรเปนฐาน
การเรียนรูใ หแพรหลายมากขึ้น เพื่อใหครูมีความสามารถในการเตรียมการใหนักเรียนเขามาเรียนรู
ในศูนยวทิ ยาศาสตรได เชน การจัดทําบทปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนเขามาคนหาคําตอบจาก
นิทรรศการหรือกิจกรรมในศูนยวิทยาศาสตร หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ศูนยวิทยาศาสตรจัดอบรมครู
วิทยาศาสตรใ หมีค วามสามารถในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในลักษณะที่ใหนักเรียนไดคนหา
คําตอบดวยตนเอง ไดมีปฏิสัมพันธและไดรับความสนุกสนาน โดยศูนยวิทยาศาสตรเปนผู
สนับสนุนความรูดานการผลิตสื่อและกระบวนการจัดกิจกรรม
3. ศูนยวทิ ยาศาสตรในประเทศไทย ทั้งที่ดาเนิ
ํ นการอยูแลว และที่มีโครงการจัดตั้งใน
โอกาสตอไป ควรนําแนวทางของศูนยวิทยาศาสตรที่ศึกษาไดในครั้งนี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับ
การดําเนินงานของตน
4. ศูนยวทิ ยาศาสตรแตละแหง ควรดําเนินการใหไดรับความรวมมือจากบุคคลและ
องคกรตาง ๆ ในสังคม ใหทุกองคกรไดเขามามีสวนรวมในการวางนโยบายและในการดําเนินงาน
โดยการเชิญตัวแทนฝายตาง ๆ เขามาเปนคณะกรรมการกําหนดนโยบายของศูนยฯ ในสวนของการ
ดําเนินงานจะตองมีการประสานความรวมมือกับทุกฝาย ทั้งเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
อาสาสมัครในชุมชน

163
นอกจากการดําเนินการใหไดรับความรวมมือจากทุกฝายแลว ศูนยวิทยาศาสตรเองก็
จําเปนตองมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการมีสวนรวมในสังคม โดยการสงเสริม การใหบริการ
และการอํานวยความสะดวกแกผูเขาชมทุกประเภท ใหบุคคลทุกกลุมไดมีโอกาสที่เทาเทียมกันใน
การใชบริการของศูนยวิทยาศาสตร รวมถึงกลุมบุคคลผูดอยโอกาสและกลุมผูถูกกีดกันทางสังคม
ซึง่ จะเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากชุมชนและมีผูอาสาสมัครเขามารวมงานเพิ่มขึ้น
5. ศูนยวทิ ยาศาสตรในเมืองไทยควรมีการพัฒนาระบบอาสาสมัครใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้ ซึง่ จะเปนการเพิ่มจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยไมเพิ่มคาใชจาย และเปนการสราง
เครือขายในการทํางานอีกวิธีหนึ่งดวย
ศูนยวิทยาศาสตรอาจใชวิธีจูงใจใหผูสนใจเขามาเปน
อาสาสมัคร โดยใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ เชนเดียวกับของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
เชน การใหสิทธิในการเปนสมาชิก มอบเกียรติบัตรหรือใบผานงานให เปนตน
ในสว นของกลุมบุค คลที่ใ ชเปน อาสาสมัค รก็ไมค วรจํ ากัด เฉพาะครูหรือนัก เรียน
นักศึกษา แตควรชักชวนจากทุกกลุมในชุมชน เชน กลุมผูนาท
ํ องถิ่น กลุมชาวบาน กลุมผูสูงอายุ
หรือแมแตกลุมผูดอยโอกาส เชน ผูพิการ เปนตน โดยศูนยวิทยาศาสตรเปนผูอบรมใหความรูใน
การปฏิบัติงาน อันจะทําใหอาสาสมัครเองไดเรียนรูเรื่องราวดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น และมี
ประสบการณในการทํางานมากขึ้น
6. ศูนยวทิ ยาศาสตรควรหาวิธีการเพิ่มเติมในการหารายได ซึ่งจะทําใหเกิดความคลอง
ตัวในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น เชน การรับบริจาคจากบริษัทหางรานหรือหนวยงานเอกชนอื่น ๆ
หรือการใชตัวนิทรรศการเปนสื่อโฆษณาองคกรธุรกิจเพื่อหารายไดจากคาโฆษณา เปนตน
7. ศูนยวทิ ยาศาสตรทุกแหง ควรมีบุคลากรของตนเองที่มีความสามารถในการสราง
โฮมเพจ เพื่อใหขอมูลในอินเตอรเน็ตมีรายละเอียดมากที่สุดและปรับปรุงขอมูลทันสมัยอยูตลอด
เวลา
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ปจจุบนั งานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตรหรือแหลงเรียนรูประเภทเดียวกัน ทั้ง
ในดานการดําเนินงาน หรือรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ ในประเทศไทยมีนอยมาก แตงานวิจัยในตาง
ประเทศมีจานวนมากพอสมควร
ํ
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยในเรื่องตอไปนี้ในประเทศไทย เชน
- ศึกษาความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางอืน่ ๆ ตอรูปแบบของศูนยวทิ ยาศาสตรทเี่ หมาะสม
กับประเทศไทย เชน กลุม ผูร บั บริการ กลุม อาสาสมัคร หรือผูม สี ว นเกีย่ วของอืน่ ๆ เชน คณะกรรมการ
กําหนดนโยบายของศูนยวทิ ยาศาสตร ผูบ ริจาคเงิน ผูบ ริจาคสิง่ ของ เปนตน
- การศึกษาความตองการของผูชมดานเนื้อหาสาระ และพื้นฐานความรูของผูชมตอ
นิทรรศการหรือกิจกรรมในหัวขอที่ศูนยวิทยาศาสตรมีโครงการที่จะจัดทํา
- การศึก ษาพฤติกรรมของผูชมตอนิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมการศึกษาที่ศูนย
วิทยาศาสตรจัด เพื่อพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
- งานวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบของการเรียนรูในศูนยวิทยาศาสตร
- การศึกษาความพึงพอใจที่ผูชมไดรับจากการเรียนรูโดยใชสื่อในศูนยวิทยาศาสตร
แตละเรื่อง
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ภาคผนวก
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
รูปแบบของศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ มีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
1. ลักษณะการจัดนิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
1.1 ดานเนื้อหา มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในเนื้อหาที่หลากหลายในดานสาขาวิชาและหัวขอเรื่อง สรุปได
ดังตอไปนี้
สาขาวิชาที่จัด
ตัวอยางเรื่องที่จัด
หมายเหตุ
1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน - แสง ไฟฟาและแมเหล็ก กลศาสตร พลังงาน เสียง ประสาท ศูนยวิทยาศาสตร
สัมผัสและการรับรู สสาร นํ้า โครงสรางตาง ๆ อากาศ คลื่น แตละแหงอาจจัด
- สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศในทองถิ่น ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิต (พืช, นิทรรศการและ
2. ธรรมชาติวิทยา
กิจกรรมการศึกษา
สัตว) ภูมิอากาศ
ในเนื้อหาครบทุก
- อวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ ปรากฏการณบนทองฟา
3. ดาราศาสตร
วิชา หรือเพียงบาง
- คอมพิวเตอร การสื่อสาร การขนสง หุนยนต สิ่งประดิษฐ
4. เทคโนโลยี
สาขาวิชา ขึ้นอยูกับ
- รางกายของเรา ชีวิต ทันตอนามัย วิทยาศาสตรสุขภาพ
5. สุขภาพอนามัยและ
ความพรอมในดาน
การแพทย
ตาง ๆ เชน สถานที่
- หลักคณิตศาสตร เกมคณิตศาสตร
6. คณิตศาสตร
งบประมาณ
- ชนพื้นเมือง ชนชาติตาง ๆ
7. ชาติพันธุวิทยา
1.2 ลักษณะการจัดนิทรรศการ
ประเภทของนิทรรศการ
1. จัดภายในหองจัดแสดง (Hall)
- นิทรรศการถาวร
- นิทรรศการชั่วคราว
2. นิทรรศการกลางแจง(Outdoor Exhibits)
3. สถานแสดงสัตวนาํ้ (Aquarium)
4. ทองฟาจําลอง (Planetarium)
5. โรงภาพยนตร / โรงละคร
6. นิทรรศการจากสถานที่จริง / ของจริง
(On Location Exhibits)
7. หองพัฒนาทักษะในการคิด (Discovery/
Explorer Room, Imagination Zone)
8. หองกิจกรรมการศึกษา(Activities Room)
9. นิทรรศการทางระบบอินเตอรเน็ต
(Online Exhibits)

ตัวอยางการจัด
- โครงสรางแข็งแรง สวยงาม แปลกตา ใชเงินลงทุนสูง จัดแสดง
ครั้งละหลายป
- วัสดุที่ใชไมตองคงทนถาวรมากนัก ลงทุนนอยกวา
- เชน สวนวิทยาศาสตร(Science Park) สวนหิน สวนผีเสื้อ สวนนํา้
- ตูปลาขนาดตาง ๆ หรือบอเลี้ยงสัตวนาอื
ํ้ ่น ๆ มักเปนสัตวนํ้าที่มีใน
ทองถิ่น
- ภายในโดมทองฟาจําลองจัดฉายดาว/แสดงแสงเลเซอร บริเวณ
รอบ ๆ จัดแสดงนิทรรศการเรื่องดาราศาสตร
- โรงภาพยนตร 3 มิติจอยักษระบบตาง ๆ (Imax/Omnimax) โรง
ละคร/เวทีแสดง แตละศูนย ฯ อาจมีอยูดวยกันหลายประเภท
- ใชสภาพแวดลอมจริง เชน ปาพื้นเมือง เหมืองใตดินที่เลิกใชงาน
แลว เรือดํานํ้าที่ปลดประจําการ
- จัดมุมกิจกรรมคนพบดวยตนเอง เชน ชุดของเลน ชุดทดลองวิทยา
ศาสตร(Science Kits) กิจกรรมฝกทักษะความสามารถดานตาง ๆ
- สํ าหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน อบรม ปฏิบัติการ ทดลอง แขงขัน
- จัดทํานิทรรศการเสมือนจริง(Virtual Exhibits) หรือสถานการณ
จําลองตาง ๆ (Simulator) ใสไวในเวบไซตของศูนย ฯ
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1.3 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษา
ประเภทของโปรแกรมการศึกษา
ตัวอยางการจัด
1. การฝกปฏิบัติการ
- จัดฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในเนื้อหาที่แตกตางกันตาม
กลุมเปาหมาย
2. การสาธิต/การแสดงทางวิทยาศาสตร - จัดการแสดงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรที่นาตื่นเตน เชน
(Science Show)
การแสดงมายากล สาธิตปรากฏการณทางเคมี
3. วิทยาศาสตรศึกษาเคลื่อนที่
- นํานิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ออกใหบริการตาม
โรงเรียน ชุมชน ศูนยดูแลเด็ก งานเทศกาลตาง ๆ โดยหนวย
รถเคลื่อนที่ภายในพื้นที่ใกลเคียง
4. บริการจัดงานวันเกิด (Birthday
- เนนกลุมเปาหมายเด็ก โดยใชนิทรรศการและกิจกรรมของศูนย
Party)
วิทยาศาสตรเสริมใหบรรยากาศสนุกสนานและนาประทับใจ
5. การจัดสัมมนา(Seminar) / บรรยาย - เนื้อหาแตกตางกันตามกลุมเปาหมาย
(Lecture) /พบนักวิทยาศาสตร
6. นําชมศูนยวิทยาศาสตร(Guide Tour / - สําหรับผูชมเปนหมูคณะ มีวิทยากรเปนผูนําชมนิทรรศการ บาง
Group Tour/Field Trip)
โปรแกรมอาจจัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม เชน ชมการฉายดาวใน
ทองฟาจําลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการ ฯลฯ
7. คายวิทยาศาสตร(Science Camp)
- จัดในหลายรูปแบบทั้งคายกลางวัน คายพักแรม คายหลังเลิก
เรียน
8. โปรแกรมสําหรับนักเรียน / ครู /
- จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน ปฏิบัติการ การแสดงทางวิทยาศาสตร
กลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ
บรรยาย ฯลฯ โดยใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย
เชน กลุมเด็กนักเรียนจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับ
ชัน้ กลุมครูวิทยาศาสตรจัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู
กลุมเด็กโฮมสคูล จัดใหครอบครัวไดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รวมถึงการจัดโปรแกรมสําหรับกลุมคนพิการ
ผูสูงอายุ กลุมทหาร ฯลฯ
9. โปรแกรมพิเศษ
- จัดนิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ เชน สัปดาหวิทยาศาสตร วันเด็ก
10. กิจกรรมชมรม / สมาคม
- ใชเปนที่ทําการของชมรมตาง ๆ ในดานวิทยาศาสตร เชน
สถานที่จัดกิจกรรมของสมาคมดาราศาสตร ชมรมนักวิทยาศาสตรนอย
11. กิจกรรมอื่น ๆ
- เชน การถาม-ตอบปญหา การประกวด/แขงขันตาง ๆ การจัด
รายการวิทยุ / โทรทัศน การมอบรางวัลแดผูมีผลงานดีเดน
การมอบทุนการศึกษา การเปนเครือขายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (ใชเปนสถานที่เรียน) ฯลฯ
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2. การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะการดําเนินงาน
รายละเอียด
2.1 บทบาทภารกิจ
1. สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชสื่อนิทรรศการและ
กิจกรรมการศึกษาที่สนุกสนาน และมีปฏิสัมพันธ
2. กระตุนความสนใจและใหความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
สงเสริมใหบุคคลมีพื้นฐานความเขาใจวิทยาศาสตร (Science Literlacy) และ
เขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Concept)
3. สงเสริมใหบุคคลสามารถเชื่อมโยงความรูดานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
4. เปนแหลงคนควา วิจัย และเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตของบุคคลทั่วไป
2.2 ลักษณะขององคกร - ศูนยวิทยาศาสตรทุกแหงเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน สวนใหญจัดตั้ง
ขึ้นโดยองคกรการกุศลหรือมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรอิสระ มีสวนนอยจัดตั้งโดย
หนวยงานของรัฐ เชน มหาวิทยาลัย หนวยงานดานการศึกษา สาธารณสุข
- มีคณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนเปนผูกําหนดนโยบาย
2.3 บุคลากร
- แบงหนาที่รับผิดชอบเปนฝายตาง ๆ เชน ฝายผลิตและดูแลนิทรรศการ ฝาย
พัฒนาโปรแกรมการศึกษา ฝายการตลาด ฝายคอมพิวเตอร ฯลฯ
- มีบุคลากรปฏิบัติงาน 3 ประเภท คือ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ปฏิบัติงานไมเต็ม
เวลา และอาสาสมัคร
2.4 วิธีการหารายได
- จากคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังนี้ คาเขาชม โปรแกรมการศึกษาตาง ๆ คาสมาชิก
- จากการบริจาค
- รายไดสนับสนุนจากบริการตาง ๆ ดังนี้ รานคา รานอาหาร คาจอดรถ คาเชา
พืน้ ที่ / หองประชุม การผลิตนิทรรศการขาย / ใหเชา
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.5 วิธีการผลิตและ
- โดยการจัดทําและจัดสรางนิทรรศการเอง ซื้อ / ยืม / เชา / รับบริจาคจากศูนย
แสวงหานิทรรศการ วิทยาศาสตรอื่นหรือหนวยงานอื่น
2.6 วิธีการประชา
- ทางเครือขายอินเตอรเน็ต ทางเอกสารสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว นิตยสาร
สัมพันธ
วารสาร แผนพับ และการจัดรายการวิทยุ / รายการโทรทัศน
2.7 วัน / เวลาที่เปดให - วัน / เวลาในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรแตละแหงแตกตางกัน แตสวน
บริการ
ใหญเปดทําการโดยมีวันหยุดสัปดาหละ 1 วัน เพื่อตรวจสอบนิทรรศการ
2.8 สิ่งอํานวยความ
- รานอาหาร รานขายสินคา ศูนยขอมูล / หองสมุด / ศูนยวิจัย อินเตอรเน็ต หอง
สะดวกตาง ๆ
พยาบาล บริเวณสําหรับนําอาหารมารับประทานเอง ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับ
เชาจัดงาน ตูแลกเงิน / ตู เอ. ที. เอ็ม. โทรศัพทสาธารณะ รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ เชน รถเข็น เครื่องชวยฟง อักษรเบรลล
ทางลาด เปนตน
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แบบบันทึกขอมูลรูปแบบศูนยวิทยาศาสตรในตางประเทศ
ตอนที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

ขอมูลทั่วไป
ชือ่ ศูนยวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………
ตั้งอยูที่เมือง ……………………………………ประเทศ………………………………..
ปที่เริ่มดําเนินงาน……………………………………...
สังกัดหนวยงานใดในขอตอไปนี้
มหาวิทยาลัย
มูลนิธิ / องคกรเอกชน
หนวยงานอื่นของรัฐ
อื่น ๆ (ระบุ) ………………………..
1.5 ประวัติและพัฒนาการของศูนยวิทยาศาสตร

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

1.6 จํานวนนิทรรศการ………………………..
1.7 ขนาดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด ……………………… ตารางเมตร / ตารางฟุต
1.8 จํานวนสาขาวิชาของนิทรรศการที่จัดแสดงทั้งหมด ………….. สาขาวิชา ดังนี้
ดาราศาสตรและอวกาศ
ธรรมชาติวิทยา
ชาติพันธุวิทยา
สุขภาพอนามัยและการแพทย
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
เทคโนโลยี
อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
1.9 จํานวนผูเขาชมในปที่ผานมา
1.10 ชวงเวลาเปดบริการของศูนยวิทยาศาสตร
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดนิทรรศการ
2.1

รายละเอียดการจัดนิทรรศการในศูนยวิทยาศาสตร เปนดังนี้

ที่

เรื่อง

จํานวนชิ้น

รูปแบบนิทรรศการ

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

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

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

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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2.2 นิทรรศการประเภทอื่นที่มีในศูนยวิทยาศาสตร
สวนวิทยาศาสตร
สวนหิน
สวนพฤกษศาสตร
อื่น ๆ (ระบุ) …………...
สถานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ( aquarium )
สัตวนํ้าในทองถิ่น
อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………..
ทองฟาจําลอง
การแสดงทางทองฟา
การแสดงแสงเลเซอร
หอดูดาว
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………
โรงภาพยนตรสามมิติ
Imax Dome Theater อื่น ๆ (ระบุ) …………………………
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………
2.3 วิธีการผลิตและแสวงหานิทรรศการ
มีบคุ ลากรของศูนย ฯ จัดทํา / จัดสรางนิทรรศการเอง
จัดจางบุคคลภายนอกออกแบบและจัดทํานิทรรศการ
มีบริษทั / หางรานเปนผูบริจาคและจัดทํานิทรรศการให
ซือ้ นิทรรศการสําเร็จรูปจากศูนยวิทยาศาสตรอื่น / บริษัทผูผลิต
ไดรบั ความรวมมือในการบริจาคสิ่งแสดงจากชุมชน
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา (Activities)
3.1 ศูนยวทิ ยาศาสตรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตอไปนี้
มีการบรรยายพิเศษในหัวขอที่เกี่ยวของกับนิทรรศการ
สําหรับผูสนใจทั่วไป
สําหรับกลุมนักเรียน/นักศึกษา
สําหรับครูวิทยาศาสตร
อื่น ๆ (ระบุ) ………………….
มีการจัดรายการพบนักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
สําหรับเด็ก
สําหรับผูใหญ
อื่น ๆ ………………
จัดในวันทําการ
จัดในวันสุดสัปดาห
อื่น ๆ ………………
จัดเดือนละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
อื่น ๆ ………………
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บริการฟรี
เก็บคาบริการในอัตรา …………………………….
มีบริการตอบปญหาวิทยาศาสตรทางระบบอินเตอรเนต
มีการจัดโปรแกรมหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
สาขาวิชาที่จัด
ดาราศาสตร
เคมี
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
อื่น ๆ ….
ใชเวลาในการเขาหองปฏิบัติการแตละครั้ง
30 – 45 นาที
45 –90 นาที มากกวาชั่วโมงครึ่ง
มีการจัดคายวิทยาศาสตร
คายฤดูรอน
คายวันหยุดสุดสัปดาห
อื่น ๆ ………………
มีการจัดประกวดแขงขันทางดานวิทยาศาสตร
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประกวดสิ่งประดิษฐ
แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร
อื่น ๆ ……………..
มีบริการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ (หนวยเคลื่อนที่ )
พืน้ ที่ใหบริการ
เฉพาะในเขตเมืองที่ศูนยตั้งอยูและใกลเคียง
ทั่วประเทศ
ทั้งในและตางประเทศ
สถานที่ใหบริการ
ในโรงเรียน
บริษัท/หนวยงานเอกชน
ในชุมชน
อื่น ๆ ……………………………..
คาใชจายในการรับบริการ
ฟรี
คิดคาใชจายในอัตรา …………………………………
ชวงเวลาในการใหบริการ
ในวัน/เวลาทําการ
วันหยุดสุดสัปดาห
ตอนเย็นนอกเวลาทําการ
อื่น ๆ ………………………………….
มีการแสดงทางวิทยาศาสตร ( science show )
มีการจัดงานแสดงดานวิทยาศาสตร ( Science Fairs)
มีการแสดงละครหุนในเนื้อหาดานวิทยาศาสตร ( puppet show )
มีการจัดตั้งชมรมนักเรียนและเยาวชนทางอินเตอรเนต
มีการแจกทุนการศึกษาแกนักเรียน
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อื่น ๆ ………………………………….
ตอนที่ 4 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร
4.1 วัตถุประสงคในการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.2 รูปแบบการบริหารงานของศูนยวิทยาศาสตร
เปนองคกรธุรกิจ
เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน
โครงสรางองคกรของศูนยวิทยาศาสตร
มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบาย
มีตวั แทนจากชุมชนเขารวมในคณะกรรมการบริหารงาน
มีการแบงสายงานเปนฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้
ฝายบริการผูชม
ฝายจัดหาและซอมแซมนิทรรศการ
ฝายจัดและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษา
ฝายบุคลากร
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
จํานวนบุคลากร
บุคลากรทํางานเต็มเวลา จํานวน ……………………. คน
บุคลากรทํางานไมเต็มเวลา จํานวน ……………………. คน
อาสาสมัคร จํานวน ……………………… คน
ตําแหนงที่ตองการอาสาสมัคร
วิทยากรนําชม ( guide tour / docent ) ดูแลรักษาและซอมแซมนิทรรศการ
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เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

อื่น ๆ ……………………………

การหารายไดของศูนยวิทยาศาสตร
เก็บคาเขาชมนิทรรศการ
อัตราคาเขาชม เด็ก / นักเรียน ………………
ผูใหญ ……………………….
จากคาสมาชิก
มีสมาชิกประเภทตาง ๆ ตอไปนี้
รายบุคคลอัตราตอป……………………… ตลอดชีพอัตรา……………..
รายครอบครัวอัตราตอป……………………ตลอดชีพอัตรา …………….
อื่น ๆ …………………………………….
จากการสนับสนุนของชุมชน (ระบุรายละเอียด)………………………………..
จากการบริจาค (ระบุหนวยงาน)………………………………………………..
จากการผลิตนิทรรศการขาย หรือใหเชา
จากการใหเชาพื้นที่
จากหนวยบริการเคลื่อนที่
อื่น ๆ …………………………………………………………………………….
4.3 วิธีการประชาสัมพันธของศูนยวิทยาศาสตร
มีขอมูลรายละเอียดของศูนยวิทยาศาสตรในระบบอินเตอรเน็ต
มีวารสารของศูนยวิทยาศาสตร
รายเดือน
รายป
อื่น ๆ ………………………………
สําหรับสมาชิก
มีจําหนายทั่วไป
มีจดหมายขาว ( newsletter / press releases )
อื่น ๆ ………………………………
4.4 ศูนยวิทยาศาสตรมีสถานที่อานวยความสะดวกและบริ
ํ
การตอไปนี้
หองอาหาร
รานกาแฟ
รานจําหนายสินคาของศูนยวิทยาศาสตร
ประเภทสินคา
ของที่ระลึก
หนังสือ
อื่น ๆ ……….
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บริการอินเตอรเน็ต (Internet Cafe)

หองสมุด
บริการสื่อในรูปแบบตาง ๆ
หนังสือ
ชุดการเรียนรูดวยตนเอง
CD – ROMS
อื่น ๆ ……………………………………
บริการใหเชาพื้นที่จัดงาน
หองประชุม / สัมมนา
โรงภาพยนตร
หองจัดเลี้ยง
เชาทั้งอาคาร
อื่น ๆ ………………………
เวลาที่ใหเชา
นอกเวลาเปดแสดง
ในเวลาเปดแสดง
บริการจัดเลี้ยงวันเกิด
บริการวิทยากรนําชมนิทรรศการ
บริการขอมูลทางวิชาการแกผูสนใจ
สวนลดในกิจกรรมตาง ๆ สําหรับสมาชิก
มีทจี่ อดรถยนต จํานวน ………….. คัน
อื่น ๆ ………………………

