
 

 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คือ วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตเป็นสิ่งสําคัญประการแรกท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันท่ีจะทําให้สามารถประมวลสิ่งต่างๆ แล้วตัดสินใจได้อย่างถูกต้องซึ่งจะก่อให้เกิด
ความปลอดภัย ลดความเสียหายและทําให้ประหยัด เพราะคนเราจะทําอะไรนั้นเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
ได้ดีมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ถ้าขาดประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย การตัดสินใจ
อาจผิดพลาดไม่เกิดประสิทธิภาพจากผลการตัดสินใจ การท่ีคนเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ี
ถูกต้อง จะทําให้การกระทําของคนเราทุกอย่างในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อสุขภาพด้วย
เช่นกัน 

จากการสํารวจการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 13 แห่ง โดยกระบวนการ
ติดตาม ศึกษาเอกสาร และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ยังไม่
พัฒนาเท่าท่ีควร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาหลายแห่งยังขาดเนื้อหาวิชาการ และกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ยังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร ทําให้ไม่สอดรับกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดปรัชญา “คิดเป็น” จึงจําเป็นต้องมีคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
เพ่ือใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้จัดกิจกรรม ครู และวิทยากร ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 13 แห่ง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้าใจ
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบทบาทหน้าท่ีใน
การจัดและให้บริการกิจกรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลากหลายรูปแบบ 
ท้ังกิจกรรมค่าย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การอบรมสัมมนา การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
นิทรรศการเคลื่อนท่ี รวมท้ังการให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด โดยในแต่ละปีมีนักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน และประชาชนท่ัวไปเข้ารับบริการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์กว่า 15,000 คน ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในระบบโรงเรียนประมาณ 80 % นักศึกษานอกระบบ ประมาณ 15 % และศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกท่ีดี 
ให้แก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านีมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว 



3 

 

 

ชุมชน ประเทศ และการท่ีจะให้คนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
จําเป็นต้องใช้กระบวนการทางการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการกล่อมเกลาและ
พัฒนาคน การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ี
เน้นการเรียนปนเล่น มีท้ังกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมการทดลองท่ีบูรณาการกันอย่างกลมกลืนจะได้
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลินเพลิน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกการคิดอย่างอิสระ 
สร้างสรรค์  ฝึกการแสดงออกและ ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

เพ่ือให้การดําเนินงานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม จึงได้
พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานข้ึน ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์สําหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ รวมท้ังสถานศึกษาต่างๆ ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียนอีกด้วย ในการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานมีข้ันตอนการผลิตและการ
พัฒนาท่ีสําคัญ 11 ข้ันตอน คือ  

 1. ศึกษาหลักสูตรและนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข้อง  
 2. วิเคราะห์เนื้อหากิจกรรมวิชาการ 

  3. กําหนดรูปแบบการนําเสนอ 
  4. เขียนโครงสร้าง 
  5. เขียนเนื้อหาและกิจกรรม 
  6. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  7. ผลิตคู่มือฉบับทดลอง 
  8. ทดลองใช้   
  9. ปรับปรุงแก้ไข 
  10. ผลิต 
  11. เผยแพร ่
 สําหรับข้ันตอนการนําสื่อไปทดลองใช้ เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่งหลังจากท่ีได้ต้นฉบับ
คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว จะต้องนําไปทดสอบก่อนนําไปใช้จริง เพ่ือให้เกิด
ความแน่ใจว่า คู่มือท่ีผลิตมีคุณภาพ มีประโยชน์และได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ในการผลิตและเพ่ือจะได้
ทราบว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข คําถามท่ีมักจะอยู่ในใจของผู้ผลิตสื่อทุกคนก็คือเม่ือผู้สอนนํา
คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ 
ตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ มีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ กิจกรรมง่ายหรือยากเกินไป มีเรื่องใดท่ีผู้เรียน
ไม่เข้าใจ ผู้ใช้คู่มือมีความคิดเห็นอย่างไร ฯลฯ เหล่านี้เป็นนานาคําถามท่ีผู้ผลิตสื่อทุกคน มีความสงสัยและ
ต้องการคําตอบ เพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ของการทดลองใช้ 
 

 การทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน มีเป้าหมายหลัก ในการรวบรวม
ข้อมูลและข้อเสนอแนะสําหรับพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานก่อนจะ
จัดพิมพ์และส่งให้ผู้จัดกิจกรรมและผู้เก่ียวข้องนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นการ
ทดลองใช้ในครั้งนี้ จึงกําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  

 
3. ขอบเขตการทดลองใช้ 
 

3.1 ขอบเขตด้านเวลา 
 ทดลองใชคู่้มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  ถึงวันท่ี 
30 เมษายน 2559 
 3.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ในการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานได้กําหนดพ้ืนท่ีทดลอง คือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ยะลา    

3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานได้กําหนดประเด็นในการทดลอง

ประกอบด้วย  
 3.3.1 คุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยศึกษาด้านกายภาพ  

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านกิจกรรม ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม ขนาด
ตวัอักษร การออกแบบรูปเล่ม เนื้อหาภายในเล่ม  
  3.3.2 ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานโดยเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการใชคู่้มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
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 3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีทําการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดกิจกรรม ได้แก่ ครู นักวิชาการศึกษา
และวิทยากรผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมค่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ และ
ผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของสถานศึกษาต่างๆ ท่ีมาใช้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ 
วันท่ี 1 มีนาคม 2559  ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2559 เท่านั้น 
 
4. นิยามศัพท์ 
 4.1 คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ท่ีผู้ศึกษาได้
พัฒนาข้ึน เ พื ่อ ใ ห้ผู ้จ ัด กิจ ก ร รม  ไ ด้แ ก ่ ค ร ู น ัก ว ิช า กา รศึกษ าและว ิท ย าก ร  ขอ งอุท ย าน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และศูนย์วิทยาศาสตร์เ พื่อ
การศึกษาท่ัวประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ซึ่งมีวิธีการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อย่างละเอียดช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.2 คุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถึง ความเหมาะสมของ
คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในด้านกายภาพ ด้านองค์ประกอบท่ัวไป ด้านเนื้อหา ด้านภาษา 
และด้านกิจกรรม  

 4.2.1 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม ขนาดตัวอักษร 
จํานวนหน้า จํานวนกิจกรรม ภาพปก ภาพประกอบ การจัดหน้าหนังสือ  ความสะดวกในการนําไปใช้  
และความพึงพอใจในการใช้คู่มือ 

4.2.2 ด้านองค์ประกอบท่ัวไป ประกอบด้วย คํานํา  คําชี้แจงการใช้คู่มือ โครงสร้างคู่มือ 
และบรรณานุกรม 

4.2.3 ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของโครงสร้างกิจกรรม ความครบถ้วน
ของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้ศึกษา การจัดลําดับเนื้อหา 
ความเข้าใจง่ายของเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา เนื้อหาสามารถนําไปใช้ได ้และความทันสมัยของเนื้อหา 

4.2.4 ด้านภาษา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของสํานวนภาษา ความถูกต้องของ
ภาษา ความกระชับของภาษา และความยากง่ายของภาษาเหมาะสมกับผู้ศึกษา 

4.2.5 ด้านกิจกรรม ประกอบด้วย ลักษณะท่ัวไปของกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแต่ละ
เรื่องประเมินในประเด็นต่อไปนี ้ 

 - ลักษณะท่ัวไปของกิจกรรม ประกอบด้วย ความเหมาะสมของโครงสร้างของ
กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิความยากง่ายของกิจกรรมมีความเหมาะสมกับผู้ศึกษา  
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- กิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
จํานวน 12 เรื่อง และกิจกรรมเสริมทักษะ จํานวน 5 กิจกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียน มี
เนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ เนื้อหาวิชาการมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความ
แปลกใหม่น่าสนใจ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
พฤติกรรม เรียนรู้กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 

 

 4.3 ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถึง ศักยภาพของ
คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระไปสู่ผู้รับบริการ
โดยการศึกษาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของคะแนนก่อนและหลังการเรียนรู้จากคู่มือการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 4.4 ผู้จัดกิจกรรม หมายถึง ครู นักวิชาการศึกษา และวิทยากร ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา 13 แห่ง ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 4.5 ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 13 แห่ง ประกอบด้วย นักเรียนในระบบโรงเรียนและนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่ัวประเทศ หมายถึง สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาลําปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุร ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง และศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา    
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ได้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เ พื ่อ เป็น
แนวทางสําหรับครู นักวิชาการศึกษาและวิทยากรของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ 
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เ พ่ือการศึกษาทั่วประเทศ ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนและนักศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน   
 


