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บทที ่1 

บทนํา 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 การพฒันาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง  ควรเร่ิมจากการพฒันา

ประชาชนในชาติให้มีคุณภาพ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีประชาชนไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน  ถ่ายทอด

ความรู้ และได้รับการสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมๆกัน   ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติปี 2542 มาตรา 4 ได้กล่าวว่า  การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงจะต้องมุ่งปลูกฝัง

จิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข   รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ

ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา

ไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง  จะเห็นไดว้า่มนุษยส์ามารถเรียนรู้ในส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเองจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยจึ์งไม่ส้ินสุด  มนุษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ไดต้ั้งแต่กาํเนิดจนกระทัง่

เสียชีวติ   หรือท่ีเรียกกนัวา่การศึกษาตลอดชีวติ (Life-Long Education) 

ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี 2542  ไดอ้ธิบายความหมายของการศึกษาตลอด

ชีวิตวา่เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อธัยาศยั เพื่อให้มนุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และหลกัในการให้

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน จะตอ้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การพฒันา

สาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัวา่พิพิธภณัฑ์เป็นองคก์รทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ี  และบทบาทใน

การให้การศึกษาแก่คนในสังคม นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน  เป็นการศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ผสมผสานกนัระหวา่งการศึกษาตามอธัยาศยั  เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง

ตามความสนใจ  และการศึกษาแบบนอกระบบ  เพราะมีรูปแบบการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
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การศึกษาท่ียืดหยุ่นได้  แต่ทั้ งน้ีจะต้องมีเน้ือหาและหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  จากแนวคิดน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่

พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับคนทุกเพศ ทุกวยั  หรือสาํหรับทุกคนในสังคม 

พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ได้แบ่งการจดัแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ  

นิทรรศการชัว่คราว  ซ่ึงจดัข้ึนท่ีหอนิทรรศการ  และนิทรรศการถาวรบนพระตาํหนกัใหญ่  จดัแสดง

ในลกัษณะบา้นประวติัศาสตร์  แสดงสภาพความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของสมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้  ซ่ึงทรงเป็นเจา้นายท่ีมีพระชนม์ชีพยืนนาน 94 พรรษา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2405 – 2498  ส่ิงท่ี

สะท้อนได้จากพิพิธภัณฑ์  นอกจากพระราชจริยาวตัรท่ีเรียบง่าย และพระราชกรณียกิจท่ีทรง

คุณประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติแลว้นั้น  ส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์ รวมถึงพระราชประวติัยงั

สะทอ้นให้เห็นถึงช่วงเปล่ียนผ่านของประวติัศาสตร์ชาติไทยจากยุคสยามเก่ามาสู่ยุคสยามใหม่ท่ีมี

การปรับเปล่ียนจากการรับอิทธิพลวฒันธรรมจากตะวนัตก  และจากสังคมไทยภายใตก้ารปกครอง

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขไดเ้ป็น

อย่างดี  นอกจากน้ีพระตาํหนักใหญ่ซ่ึงเป็นอาคารจัดแสดง  ยงัเป็นอาคารท่ีมีความสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์  สะทอ้นใหเ้ห็นพฒันาการของสถาปัตยกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกไดอี้ก

ด้วย  จึงนับได้ว่าพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้ในทางด้าน

ประวติัศาสตร์ ทั้งประวติัศาสตร์สังคม  การเมืองการปกครอง  และสถาปัตยกรรม  นอกจากน้ีสมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ยงัทรงเป็นเจา้นายท่ีมีพระจริยาวตัรท่ีเรียบง่าย และทรงเสียสละเพื่อส่วน

ร่วม  อนัเป็นแบบอยา่งไดดี้ในการสอนวชิาจริยธรรมใหก้บัเด็กและเยาวชนในรุ่นหลงั 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเปิด

พิพิธภณัฑ์อย่างเป็นทางการ  เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2551  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวาระท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2551  

เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน  ซ่ึงเป็นท่ี

ประทบัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดงันั้นจึงเปิดให้ประชาชมเขา้ชมได้

เป็นบางช่วงเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2556  ดงัน้ี 

1. วนัท่ี 19 ตุลาคม – 19 ธนัวาคม 2552 เปิดให้บริการในวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ระหวา่ง

เวลา 10.00 – 18.00 น. (มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้, 2553 : 14) 
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ตารางท่ี 1 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ช่วง วนัท่ี 19 ตุลาคม – 19   

ธนัวาคม 2552 

ลาํดับ ช่วงเวลา ผู้ใหญ่ (คน) เด็ก (คน) ผู้เข้าชม (คน) 

1 19 - 31 ตุลาคม 2552 1825 983 2808 

2 1 - 30 พฤศจิกายน 2552 4155 1695 5850 

3 1 - 19 ธนัวาคม 2552 3050 1193 4420 

รวมทั้งส้ิน 9030 3871 12901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ช่วงวนัท่ี 19 ตุลาคม – 19  

ธนัวาคม 2552 
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แผนภูมิท่ี 2  สัดส่วนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี วนัท่ี 19 ตุลาคม – 

19 ธนัวาคม 2552 

 

2.  วนัท่ี 16 กนัยายน 2553 – 30 กนัยายน 2554  เปิดให้บริการในวนัพฤหสั – วนัศุกร์ 

ระหวา่งเวลา 10.00 – 18.00 น. (มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้, 2555 : 18) 

 

ตารางท่ี 2 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 – 30 

กนัยายน 2554 

ลาํดับ ช่วงเวลา ผู้ใหญ่ (คน) เด็ก (คน) ผู้เข้าชม (คน) 

1 16 - 25 กนัยายน 2553 413 158 571 

2 1 - 30 ตุลาคม 2553 668 286 954 

3 5 - 27 พฤศจิกายน 2553 304 130 434 

4 3 - 25 ธนัวาคม 2553 387 142 529 

5 7 - 28 มกราคม 2554 234 102 336 

6 4 - 25 กุมภาพนัธ์ 2554 122 42 164 

7 4 - 26 มีนาคม 2554 66 35 101 

8 1 - 30 เมษายน 2554 64 30 94 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ลาํดับ ช่วงเวลา ผู้ใหญ่ (คน) เด็ก (คน) ผู้เข้าชม (คน) 

9 6 - 28 พฤษภาคม 2554 58 32 90 

10 3 - 25 มิถุนายน 2554 29 19 48 

11 1 - 31 กรกฎาคม 2554 55 25 80 

12 5 - 27 สิงหาคม 2554 38 90 128 

13 2 - 30 กนัยายน 2554 45 450 495 

9 6 - 28 พฤษภาคม 2554 58 32 90 

10 3 - 25 มิถุนายน 2554 29 19 48 

รวมทั้งส้ิน 2483 1541 4024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ช่วงวนัท่ี 16 กนัยายน – 30 

กนัยายน 2554 
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แผนภูมิท่ี 4 สัดส่วนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ช่วงวนัท่ี 16 กนัยายน – 30 

กนัยายน 2554 

 

3.  วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555  เปิดให้บริการในวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

ระหวา่งเวลา 10.00 – 18.00 น. (มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้, 2556 : 12) 

 

ตารางท่ี 3 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม – 31 

มีนาคม 2555 

ลาํดับ ช่วงเวลา ผู้ใหญ่ (คน) เด็ก (คน) ผู้เข้าชม (คน) 

1 17 - 31 ธนัวาคม 2554 557 320 877 

2 1 - 31 มกราคม 2555 302 108 410 

3 1 - 28 กุมภาพนัธ์ 2555 230 96 326 

4 1 - 31 มีนาคม 2555 980 313 1293 

รวมทั้งส้ิน 2069 837 2906 
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แผนภูมิท่ี 5 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2554 – 

31 มีนาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2554 – 

31 มีนาคม 2555 
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4.  วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  เปิดให้บริการในวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

ระหวา่งเวลา 10.00 – 18.00 น. (มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้, 2556 : 12) 

 

ตารางท่ี 4 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 – 31 

มกราคม 2556 

ลาํดับ ช่วงเวลา ผู้ใหญ่ (คน) เด็ก (คน) ผู้เข้าชม (คน) 

1 17 - 31 ธนัวาคม 2555 330 156 486 

2 1 - 31 มกราคม 2556 260 101 361 

รวมทั้งส้ิน 590 257 847 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 7 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555– 

31 มกราคม 2556 
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แผนภูมิท่ี 8 สถิติการเขา้ชมพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ช่วงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555– 

31 มกราคม 2556 

 

กลุ่มผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์มีหลากหลายกลุ่ม  จาํแนกไดต้ามอายุ อาชีพ และความสนใจ  

และสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ไดต้ามอาย ุคือ ผูใ้หญ่ อายรุะหวา่ง 18 – 100 ปี  จากสถิติท่ีผา่น

มาคิดเป็นร้อยละ 70  ของผูเ้ขา้ชมทั้งหมด และเด็ก อายุระหวา่ง  2 – 17 ปี  จากสถิติท่ีผา่นมาคิดเป็น

ร้อยละ 30  ของผูเ้ขา้ชมทั้งหมด  ในจาํนวนผูเ้ขา้ชมท่ีเป็นเด็กมีทั้งท่ีเขา้ชมเอง  มากบัผูป้กครอง  และ

มากบัโรงเรียน  

พิพิธภัณฑ์ได้ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนตาม

วตัถุประสงคข์องการตั้งพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงมีดงัน้ี   

1.  เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศพระราชประวติัสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรม

ราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ มิใหเ้ลือนหายไปกบักาลเวลา และสะดวกต่อการคน้ควา้ 

2.  เพื่อจดัแสดงพระราชประวติั นิทรรศการ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ิงอ่ืนๆ เฉลิมพระเกียรติ

ใหม้หาชนได ้ประจกัษช์ดั 

3.  เพื่ออนุรักษพ์ระตาํหนกัใหญ่ท่ีประทบั ณ วงัสระปทุมใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรม 

4.  เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งศึกษาด้านประวติัศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ

วฒันธรรมใน ประเทศไทย 

5.  เพื่อการสังคมสงเคราะห์ สาธารณภยั และส่งเสริมการศึกษา กีฬา วฒันธรรม และ

ศาสนา 
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6.  เพื่อดาํเนินการ หรือร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้บรรลุวตัถุของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์เพื่อการศึกษาและเผยแพร่พระราชประวติั 

และพะราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  พิพิธภณัฑ์ไดด้าํเนินการให้มีกิจกรรมทาง

การศึกษาทั้งภายนอก และภายในพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี 

1.  การนาํชม ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ การนาํชมโดยวิทยากรท่ีผา่นการอบรม  และการนาํ

ชมโดยใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองเล่นเทปแบบพกพา  มีเน้ือหาเก่ียวกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ

ของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้   

2.  นิทรรศการก่ึงถาวร  พิพิธภณัฑจ์ะจดันิทรรศการก่ึงถาวร ซ่ึงจะเปล่ียนหวัขอ้ทุกปี  

3.  การบรรยายทางวิชาการ  ซ่ึงมีหัวเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  และ

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทัว่ไป 

4.  กิจกรรมฝึกอบรมการทาํอาหาร และงานฝีมือแบบไทย 

5.  การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี  มีเน้ือหาเก่ียวกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ

ของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ในสถานท่ีต่างๆ เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ห้องสมุด ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร  และศูนยก์ารคา้ต่างๆในกรุงเทพฯมหานคร  เพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไปไดมี้

โอกาสรับความรู้  แมจ้ะไม่ไดเ้ดินทางมาท่ีพิพิธภณัฑ ์ 

6.  การจดักิจกรรมท่องเท่ียวตามรอยสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ โดยจะจดัมีการ

บรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  อาจจะ

เป็นสถานท่ีท่ีเคยเสด็จพระราชดาํเนินไป  หรือไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยใ์ห้สร้างข้ึนเพื่อใช้

ประโยชน์  เช่น  วดัต่างๆ ในอาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุรสงคราม  วดัต่างๆ และโรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  สถานท่ีต่างๆในตาํบลอ่างศิลา  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 

ศรีราชา  พระราชจุฑาธุชสถาน เกาะสีชงั  จงัหวดัชลบุรี  เป็นตน้ 

จากการดาํเนินงานของพิพิธภณัฑท่ี์ผา่นมาในดา้นการเผยแพร่พระราชประวติั และพระ

ราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ประสบผลสําเร็จอย่างสูงมาก  ทาํให้ประชาชน

โดยทัว่ไปซ่ึงไม่เคยไดรู้้จกัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ไดรู้้จกัและไดรั้บความรู้มากข้ึน  รัฐบาล

ไดพ้ิจารณาเห็นความสําคญัของการเผยแพร่พระราชประวติัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  จึง

ได้จดัตั้งโครงการนาํเสนอพระนามสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าเป็นบุคคลดีเด่นของโลกของ

องคก์ารยเูนสโกเม่ือ พ.ศ. 2554  และภายหลงัจากท่ีองคก์ารยเูนสโกประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกแลว้  รัฐบาลร่วมกบัองคก์รเอกชนไดร่้วมกนัจดัตั้ง

คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองข้ึน  เพื่อเป็นพระเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงการสํานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  โดยระยะเวลาของการเฉลิมฉลองตั้งแต่วนัท่ี 
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10 กนัยายน พ.ศ. 2555 – 9 กนัยายน พ.ศ. 2556  ในวาระของการเฉลิมฉลองน้ีไดมี้การส่งเสริมการ

เรียนการสอน  หรือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ในโรงเรียนต่างๆ ซ่ึง

ควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ   

พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้เพื่อนาํให้หน่วยงาน หรือโรงเรียนต่างๆนาํไปเผยแพร่ต่อไป  

เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกาเจา้ไวม้าก

ท่ีสุด  และยงัเป็นสถานท่ีประทบัอีกดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตามพิพิธภณัฑ์ไม่อาจเป็นสถานท่ีให้ความรู้

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  นอกจากนิทรรศการ การนาํชม และการบรรยายทางวชิาการแลว้  พิพิธภณัฑ์

ยงัไม่มีกิจกรรมทางการศึกษาใดท่ีส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

รูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์สําหรับนกัเรียน  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน  น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมทางการศึกษาของ

พิพิธภณัฑ์  เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ ทกัษะการคิด

วิเคราะห์  และประสบการณ์แก่นักเรียน  อนัจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเผยแพร่พระราช

ประวติั และพระราชประวติัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้แก่สาธารณชนตามท่ีพิพิธภณัฑ์

ตอ้งการไดอี้กดว้ย   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

2.  เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาสําหรับนักเรียนของพิพิธภณัฑ์สมเด็จ  

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1.  ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  

2.  มีรูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาสําหรับพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนเป้าหมาย 

3.  เป็นตวัอยา่งของการพฒันากิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑแ์ห่งอ่ืนๆ 

 

 

 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

12 

ขอบเขตการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านพืน้ทีก่ารจัดกจิกรรม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการพฒันารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษา  ท่ีสามารถจดัได้

ภายในพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้เท่านั้น 

2.  ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร 

ประชากร  และกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยบุคคลจาํนวน 2 กลุ่ม คือ 

 2.1  อาจารย ์ ท่ีสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  คือ  โรงเรียนวดัปทุม

วนารามในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร  

และโรงเรียนในต่างจงัหวดั  ไดแ้ก่  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  3 4โรงเรียนวดั

ดอนยอ34  34โรงเรียนวดัหนองทองทราย3 4  3 4โรงเรียนวดัโคกสวา่ง3 4  3 4โรงเรียนวดัพรหมเพชร3 4  3 4โรงเรียนวดั

เกาะกา34  และ34โรงเรียนวดับุ่งเข้34   จงัหวดันครนายก   

 2.2  นกัเรียน ท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2 คือในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 

4-6ในระดบัชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  คือ  โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนในต่างจงัหวดั  

ไดแ้ก่  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  3 4โรงเรียนวดัดอนยอ3 4  3 4โรงเรียนวดัหนองทอง

ทราย3 4  3 4โรงเรียนวดัโคกสวา่ง3 4  3 4โรงเรียนวดัพรหมเพชร3 4  3 4โรงเรียนวดัเกาะกา3 4  และ3 4โรงเรียนวดับุ่งเข้3 4  

จงัหวดันครนายก   

3.  ขอบเขตด้านหลกัสูตร 

การศึกษาคร้ังน้ีเนน้การศึกษาหลกัสูตร   และเน้ือหาวชิาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานของโรงเรียนโดย

ส่วนใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน  กําหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็น

หน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบเร่ืองการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ และเป็นฉบบัปัจจุบนัท่ีทุกโรงเรียน

ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใชใ้นการเรียนการสอน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  การรวบรวมข้อมูล 

1.1  รวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รูปแบบ

กิจกรรมทางการศึกษา  รวมทั้งแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา  

1.2  รวบรวมขอ้มูลการจดัแสดงของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


 

13 

2.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1  วิเคราะห์เน้ือหาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ และ

ประเมินวตัถุจดัแสดง    

2.2  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑ์

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

2.3  วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมทางการศึกษากบัท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑ์

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

3.  การอภิปราย และเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 2 ปี โดยเร่ิมงานวิจยัตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และ

เสร็จส้ินวทิยานิพนธ์เดือนมีนาคม พ.ศ.2556   ซ่ึงมีแผนการดาํเนินงานศึกษา ดงัน้ี 

1.  การรวบรวมเอกสารท่ีใชใ้นการศึกษา  เดือนมีนาคม 2554 

2.  ศึกษาหลกัสูตร และเน้ือหาวชิาในสาระการเรียนรู้  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554 

3.  วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาในสาระการเรียนรู้แกนกลางขั้น

พื้นฐานกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554 

4.  ศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาในพิพิธภณัฑ ์ เดือนกนัยายน 2554 

5.  พฒันาเคร่ืองมือในการศึกษา   เดือนกนัยายน – ธนัวาคม  2554 

6.  นาํเคร่ืองมือการศึกษามาใช้ และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร เดือนมกราคม – 

ตุลาคม 2555  

7. วเิคราะห์ผลการเก็บขอ้มูลจากประชากร เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2555  

8.  เสนอแนะผลการศึกษา  เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2556 

9.  จดัพิมพแ์ละตรวจแกผ้ลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  เดือนมีนาคม 2556 

 

การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษา 

1.  ความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในพิพิธภณัฑ ์

3.  รูปแบบกิจกรรมการศึกษาในพิพิธภณัฑ ์  

4.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หลกัสูตร  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 23) ให้ความหมายของหลกัสูตรวา่หมายถึง 

ขอ้กาํหนดว่าดว้ยจุดมุ่งหมาย  แนวทาง วิธีการ  และเน้ือหาสาระในการวดัผลการเรียนการสอนใน

โรงเรียน  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ  เจตคติและพฤติกรรมตามท่ีกาํหนดในจุดมุ่งหมาย

ของการศึกษา  

2  กิจกรรมทางการศึกษา  หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการศึกษา หรือการเรียน

การสอน  หรือกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้หรือทกัษะ  

3. การบูรณาการทางการศึกษา  คือ  การเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ทุกชนิดท่ี

บรรจุอยูใ่นหลกัสูตร เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้อนัเป็นหน่ึงเดียวกนั และรู้เร่ืองนั้นอยา่งลึกซ้ึง ทาํให้

เอกลกัษณ์ของแต่ละวชิาหมดไป เกิดเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ของหลกัสูตรโดยรวม  
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินการวจิยัตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  ความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในพิพิธภณัฑ ์

3.  พิพิธภณัฑก์บัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

ความรู้เกีย่วกบัพพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

1.  พระราชประวตัิของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 



 

2 

 

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี  พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ พระนามเดิม พระเจา้

ลูกเธอ  พระองค์เจา้สว่างวฒันา  ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  

และเจา้จอมมารดาเป่ียม  ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2405  ทรงเจริญพระชนมชี์พ

ในพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศ  ทรงไดรั้บการอบรมกล่อมเกลา

ในขนบราชประเพณีแห่งราชสกุลวงศ์  ไดท้รงเรียนรู้วิชาหนงัสือ และวิชาอ่ืนๆ ท่ีราชนารีจกัตอ้ง

ศึกษา  ตลอดจนถึงหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ซ่ึงจกัเป็นพื้นฐานแห่งอุดมการณ์ และการทาํงาน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในเวลาต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสนพระราชหฤทยัศึกษาวิทยาการตะวนัตก  

และมีพระราชทศันะท่ีกวา้งไกล  จึงทาํให้พระเจา้ลูกเธอ  พระองคเ์จา้สวา่งวฒันา มีโอกาสไดเ้รียนรู้

วทิยาการใหม่ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว ์ อนัเป็นการบ่มเพาะพระอุปนิสัยท่ีทรงรักและใฝ่ในการเรียน 

ต่อมาไดรั้บการสถาปนาเป็นพระภรรยาเจา้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

ใน พ.ศ. 2423 ทรงไดรั้บการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจา้สวา่งวฒันา  พระบรมราชเทว ี 

ทรงมีพระราชโอรสธิดา 8 พระองค ์ดงัน้ี 

1.  สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ (พ.ศ.2421 - 2437) 

2.  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  เจา้ฟ้าอิศริยาลงกรณ์ (พ.ศ. 2422) 

3.  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าวจิิตรจิรประภา (พ.ศ. 2424) 

4.  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าสมมติวงศ์วโรทยั กรมขุนศรีธรรมราชธาํรงฤทธ์ิ 

(พ.ศ. 2425 - 2442) 

5.  สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (พ.ศ. 

2427 - 2481) 

6.  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าศิราภรณ์โสภณ (พ.ศ. 2431 - 2441) 

7.  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก (2434 - 2472) 

8.  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าหญิง (พ.ศ. 2436) 

พระชนม์ชีพของพระองค์ประสบความทุกข์จากการท่ีพระราชโอรสธิดาส้ินพระชนม์

ตั้งแต่ยงัทรงพระเยาวถึ์ง 6 พระองค์  แต่ดว้ยความเขม้แข็งและการเขา้ซ้ึงถึงแก่นแห่งธรรมะ  ทาํให้

ทรงผา่นพน้ความทุกขโ์ศกอนัใหญ่หลวงน้ี  และทรงดาํรงมัน่ในการทรงงานเพื่อส่วนรวม  ตราบจน

เสด็จสู่สวรรคาลยั ณ วงัสระปทุม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2498  สิริรวมพระชนมาย ุ93 พรรษา 

ตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันอาํนวยประโยชน์สุขแก่

ประชาราษฎร์นานปัการ  ไดแ้ก่ 
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1.1 ด้านการศึกษา    

การศึกษามีความสําคญัยิ่งต่อการพฒันามนุษย ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ี

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ทรงตระหนักถึงความสําคญัของการศึกษา จึงมีพระราชกรณียกิจทั้งดา้น 

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนถึงการพระราชทาน

ทุนการศึกษา ทรงเนน้หลกัการศึกษาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ให้สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดต้าม

สิทธิพื้นฐานท่ีมนุษยพ์ึงมี  การขดัเกลาดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในสังคม

โดยรวม 

1.1.1  การศึกษาในระบบ  ในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพทุกปี (10 กนัยายน) 

จะพระราชทานพระราชทรัพยบ์าํรุงโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนวดัสุทศัน์เทพวราราม  โรงเรียนวดั

จกัรวรรดิราชาวาส  โรงเรียนเพาะช่าง ในกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียน

ประจาํจงัหวดัต่างๆ ในส่วนภูมิภาค   

พ.ศ. 2463 พระราชทานพระราชทรัพย์บาํรุงโรงเรียนกุลสตรีวงัหลัง ซ่ึงต่อมา

พฒันามาเป็นโรงเรียนวฒันาวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนสตรีท่ีมิชชันนารีโปรแตสเตนท์ก่อตั้งข้ึน มี

ช่ือเสียงเร่ืองการสอนวทิยาการสมยัใหม่และการอบรมกุลสตรี   โรงเรียนน้ีไดเ้จริญกา้วหนา้สืบเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบนั 

พ.ศ. 2464 พระราชทานพระราชทรัพยบ์าํรุงโรงเรียนวรนารีเฉลิม ซ่ึงเป็นโรงเรียน

สตรีประจาํจงัหวดัสงขลา ท่ีปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในการศึกษาของเยาวชน 

พ.ศ. 2471 พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์แก่โรงเรียนสตรี ท่ีจงัหวดั

ลาํปาง  

พ.ศ. 2471 เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเยี่ยมและเปิดอาคาร Power Hall โรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนชายท่ีมิชชนันารีโปรแตสเตนท์

ก่อตั้งข้ึน และมีบทบาทในการศึกษาของเยาวชนไทยมาจนถึงทุกวนัน้ี 

พ.ศ. 2478 พระราชทานพระราชทรัพยร่์วมสร้างตึกอลมัเบต์ โรงเรียนอสัสัมชัญ  

บางรัก กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2466 พระองคท์รงร่วมกบัสมเด็จฯ เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ ก่อสร้าง โรงเรียน

สหายหญิง ท่ีจงัหวดัสระบุรี เพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหาเยาวชนหญิงในจงัหวดัน้ีมีท่ีเรียนไม่เพียงพอ  

ต่อมาใน พ.ศ. 2499 โรงเรียนไดย้า้ยมาตั้ง ณ สถานท่ีใหม่ เพราะสถานท่ีเดิมคบัแคบ และรวมกบั

โรงเรียนชายท่ีมีอยู ่เปล่ียนช่ือใหม่ว่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดัสําหรับ

เยาวชนชายหญิงมาจนถึงทุกวนัน้ี  ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ง ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัสระบุรี ดว้ย  
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พ.ศ. 2469  ทรงร่วมกบัสมเด็จฯ เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ  ก่อตั้ง โรงเรียนราชินบน  

ดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค์  พระองค์ทรงใส่พระทยัดูแลการบริหารจดัการและพระราชทาน

พระราชทรัพยบ์าํรุงโรงเรียนน้ีอยูเ่สมอ  ดว้ยพระวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  ต่อมาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้ง 

ราชินีมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนดูแลกิจการต่างๆ ของโรงเรียนให้ดาํเนินไปด้วยดี ตามเป้าหมายการ

พฒันาการศึกษาแก่สตรี ไดด้าํรงคงคู่กาลเวลาสืบเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 พระราชกรณียกิจดา้นการศึกษาของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 

ใน พ.ศ. 2483  ทรงพระกรุณาพระราชทานท่ีดินและพระตาํหนักท่ีประทบัของ

พระธิดา ท่ีบางปะอิน แก่โรงเรียนแห่งน้ี และทรงช่วยบูรณะปรับปรุงโรงเรียนด้วย   พระองค์

พระราชทานนามใหม่วา่ โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง ปัจจุบนัเป็นโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1.2  การศึกษานอกระบบ  ความใฝ่เรียนรู้และพระทยัท่ีเปิดกวา้งต่อวิทยาการ

ใหม่ๆ ทาํใหส้มเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ทรงสนพระทยักลุ่มการ

งานอาชีพท่ีสตรีสามารถทาํได ้ทรงกา้วลํ้าทนัสมยัยิง่ เพราะในช่วงนั้น สตรีมกัสนใจแต่เร่ืองการบา้น

การเรือน งานนประดิษฐท่ี์สวยงาม   

พระองค์ไดท้รงประกอบกิจการขนาดเล็กในดา้นการเยบ็เส้ือผา้  การทอผา้ โรงสี

ขา้ว และพื้นท่ีวา่งเปล่าในวงัสระปทุม ก็ไดใ้ชป้ระโยชน์โปรดให้มีกิจกรรมเสริมดา้นการปลูกพืชผกั

ผลไม ้ เม่ือเหลือจากการบริโภคนาํไปจาํหน่าย  เพื่อเพิ่มพูนรายไดใ้ห้มีเพียงพอเล้ียงดูผูค้นท่ีอยู่ใน

ความดูแล และเป็นทุนทรัพยเ์สริมการทรงงานเพื่อส่วนรวม   
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การตั้งโรงเยบ็ผา้ ณ พระท่ีนัง่ทรงธรรมในบริเวณสวนศิวาลยั  พระบรมมหาราชวงั  

รับจา้งเยบ็เส้ือผา้ของเจา้นายและผูท่ี้อยูใ่นเขตพระราชฐาน  นอกจากนั้น ยงัทรงจา้งครูฝร่ังมาทาํงาน

พฒันาเพิ่มฝีมือตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ย 

เม่ือ พ.ศ. 2442 พระองค์เร่ิมมาประทบัแรม ณ พระตาํหนกัท่ีตาํบลศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี เพื่อฟ้ืนฟูพระสุขภาพ และดบัความโกเศร้าท่ีทรงสูญเสียพระโอรสธิดาถึง 4 พระองค ์ ณ ท่ีน้ี 

ทรงพบว่างานฝีมือทอผา้ในพื้นท่ีใกลเ้คียง คือ ท่ีชุมชนอ่างศิลา และเขาสามมุก มีความงดงาม  จึง

ทรงสนพระทยัและโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งหูกทอผา้พื้นบา้นข้ึน ณ พระตาํหนกัท่ีศรีราชา  มีช่างทอ้งถ่ิน

เป็นครูสอน ทรงชกัชวนพวกแม่บา้นแถวนั้นให้มาฝึกฝนเรียนรู้  พระองคเ์องก็ทรงฝึกฝนดว้ย  เม่ือ

เสด็จฯ กลบัมาประทบัท่ีพระตาํหนักสวนหงส์ วงัสวนดุสิต ไดโ้ปรดเกล้าฯ ให้จดัตั้งกองทอเป็น

โรงงานขนาดยอ่มบริเวณพระตาํหนกัท่ีประทบั 

พระองค์ทรงคิดหาวิธีการทอและคิดหาลายผา้สวยงามแบบใหม่ๆ รวมทั้งเชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสําเร็จวิชาทอผา้จากญ่ีปุ่นมาเป็นท่ีปรึกษา พฒันาเพิ่มพูนคุณภาพการทอ และยงัทรงสั่ง

เคร่ืองทอผา้ยกดอก ไหมดิบ จากญ่ีปุ่น ผา้ทอต่างๆ ท่ีผลิตไดน้ั้นโปรดเกลา้ฯ ให้นาํออกจาํหน่ายแก่

ผูส้นใจ  การงานอาชีพด้านทอผา้น้ี พระองค์ทรงทาํต่อเน่ืองมาตลอด จนถึงการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองใน พ.ศ. 2475  จึงเลิกกิจการไป 

โรงสีขา้ว สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ทรงมีท่ีนา

อยู่ในจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งทรงมีท่ีดิน ณ ถนนเจริญกรุง ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา แถบบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในสมยันั้นเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจแห่งหน่ึง จึงทรงตั้งโรงสีขา้ว เพื่อรับสีขา้วจากนา

ของพระองค์เอง  การลงทุนตั้งโรงสีขา้วสะทอ้นให้เห็นว่าทรงมีความคิดท่ีทนัสมยักวา้งไกล  แต่

ดว้ยนพ้ระทยัท่ีเป่ียมดว้ยความเมตตา  โรงสีขา้วของพระองคจึ์งมิไดมุ้่งในเชิงธุรกิจ  แต่เพื่อเพิ่มมูลค่า

แก่ผลผลิตข้าวท่ีได้จากนาส่วนพระองค์เพื่อการบริโภค แล้วจึงนําส่วนท่ีเหลือไปจาํหน่าย และ

บริจาคเพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้ ผูป้ระสบภยัพิบติั   

1.1.3 การศึกษาตามอธัยาศยั  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้ ทรงสนพระทยัพิมพห์นงัสือพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

ปัจเจกบุคคลโดยทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทานร่วมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  บางคร้ังท่ีมีผู ้

ทูลเกลา้ฯ ถวายหนงัสือหากมีจาํนวนมากก็พระราชทานเป็นวิทยาทานเช่นกนั หนงัสือส่วนใหญ่ท่ี

พระราชทานใหส้าระความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วรรณคดี และพระพุทธศาสนา 

เม่ือมีการปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และหอพระสมุดสําหรับพระนคร 

(หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบนั) สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ก็พระราชทานพระราชทรัพย ์รวมทั้ง
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โบราณวตัถุต่างๆ ท่ีเป็นสมบติัส่วนพระองค์แก่พิพิธภณัฑ์   ส่วนหอพระสมุดสําหรับพระนครได้

พระราชทานหนงัสือเก่าหายาก   

1.1.4 การพระราชทานทุนการศึกษา  สมเด็จพระพันวสัสาอัยยิกาเจ้าได้

พระราชทานทุนการศึกษาต่างๆ แก่โรงเรียน และการส่งนักเรียนไปศึกษาพยาบาลศาสตร์ และ

แพทยศาสตร์ ท่ีต่างประเทศ   ใน พ.ศ. 2463 พระองค์ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพย ์100,000 บาท 

แก่สภากาชาดไทย  เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุน 6 เจา้ฟ้า เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระราชโอรสธิดา 6 พระองค์

ท่ีส้ินพระชนมไ์ปแลว้  และนาํดอกผลจากกองทุนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายส่งนกัเรียนไปศึกษาแพทยศาสตร์

ในต่างประเทศ   

1.2  ด้านวฒันธรรม  

ความเช่ือและศาสนามีความสําคญัยิ่งในวิถีชีวิตของมนุษยชาติ  ทุกศาสนาลว้นแต่

สอนให้คนดาํรงตนในคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ลดทอนความขดัแยง้

ระหว่างมนุษย ์ สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงตระหนักถึงความสําคญัน้ี จึงทรงสนับสนุน

การศึกษาดา้นธรรมปัญญาแก่ประชาชน และสนบัสนุนการศึกษาของพระสงฆ ์ ดงัน้ี 

พ.ศ. 2441 พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาบาํรุง มหามกุฎราช

วิทยาลยั พระราชทรัพยท่ี์พระราชทานน้ีต่อมาไดพ้ฒันาเป็น“ทุนมหิดลอดุลเดชสมบติั” และ “ทุน

มหาวชิรุณหิศบุญนิธิ”    

จดัพิมพห์นงัสือธรรมะ ชาดกต่างๆ พระราชทานโรงเรียน สถานศึกษา เสริมการ

เรียนรู้พระพุทธศาสนาประกอบการศึกษาวชิาหนงัสือในชั้นเรียน 

สร้างโรงเรียนพระปริยติัธรรมท่ีวดัปทุมวนาราม เป็นแหล่งศึกษาของพระสงฆ์  ผู ้

สืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนา  และยงัพระราชทานพระราชทรัพยบ์าํรุงซ่อมแซมวดัต่างๆ อยู่

เสมอ เพราะวดัเป็นศูนยก์ลางสําคญัในวิถีชีวิตของชุมชน วดัเหล่าน้ีมีอาทิ วดัปทุมวนาราม วดับวร

นิเวศ วดัเบญจมบพิตร วดัราชาธิวาส 

1.3  ด้านวทิยาศาสตร์ประยุกต์   

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ทรงช่วยเก้ือหนุนการรักษาพยาบาลแบบตะวนัตก

ในสังคมไทย รวมทั้งไดพ้ระราชทานความช่วยเหลืออ่ืนๆ แก่ผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ผา่นพระราชกรณียกิจ

ดา้นสภากาชาดไทย การก่อตั้งสถานรักษาพยาบาลท่ีตาํบลศรีราชา (ตาํบลสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี ในปัจจุบนั) ซ่ึงปัจจุบนัก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  และการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ โรงพยาบาลศิริราช  

1.3.1 สภากาชาดไทย  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ได้ทรงมีส่วนร่วมในการ

พระราชทานพระราชทรัพยก่์อตั้ง สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม  (ต่อมาคือสภากาชาดไทย) ข้ึน 
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เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกขเ์หล่าทหารและประชาชนท่ีเจ็บป่วย  เม่ือ พ.ศ. 2436  โดยทรงรับหนา้ท่ี

เป็นสภาชนนีตั้งแต่เม่ือแรกก่อตั้ง ในขณะท่ีสมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถทรงเป็นสภา

นายิกา  ทรงใส่พระทยัดูแลการดาํเนินงานขององคก์รการกุศลน้ี ร่วมกบัเจา้นายสตรี   และะภริยา

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ในสมยันั้น  เม่ือสมเด็จพระพนัปีหลวงเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2463 สมเด็จ 

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ไดท้รงปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งสภานายิกาตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลยัเม่ือ 

พ.ศ. 2498 เป็นเวลายาวนาน 35 ปี  ตลอดเวลาท่ีทรงดาํรงตาํแหน่งสภานายิกา ได้พระราชทาน 

พระราชทรัพยแ์ก่องคก์รน้ีอยูเ่สมอเพื่อเป็นปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน  เช่น เสด็จพระราชดาํเนิน

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ  เป็นประธานในงานกาชาดประจาํปี  

และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง  สภากาชาดไทยไดเ้จริญกา้วหนา้ต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี มีบทบาท

ในด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนท่ีเจ็บไขไ้ด้ป่วย การสังคมสงเคราะห์ และการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติั ผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

สถานีกาชาดอีกหลายแห่งท่ีอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ  และอาสาสมคัรท่ีมีอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค    

1.3.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ในช่วงท่ีสมเด็จพระพนัวสั

สาอยัยิกาเจ้าเสด็จฯ ไปประทับแรม ณ พระตาํหนักใกล้ริมฝ่ังทะเล ท่ีตาํบลศรีราชา เพื่อฟ้ืนฟู 

พระสุขภาพนั้น  ใน พ.ศ. 2444 ไดท้รงเร่ิมสร้างสถานพยาบาลเล็กๆ ดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์

เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแถบน้ีซ่ึงขาดแคลนบริการ  ต่อมา ใน พ.ศ. 2446  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเยี่ยมกิจการและทรงทาํพิธีเปิดโรงพยาบาล  พร้อม

ทั้งพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งน้ีวา่  โรงพยาบาลสมเด็จฯ  

ต่อมาใน พ.ศ. 2451 ได้ยา้ยโรงพยาบาลจากท่ีตั้งในนํ้ าริมชายฝ่ังเขา้มาอยู่บนบก  

การเดินทางมาโรงพยาบาลน้ีไม่สะดวกนกั ชาวบา้นตอ้งไปข้ึนเรือท่ีเกาะลอย เกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้

โรงพยาบาล แลว้ค่อยเดินทางต่อมา   ในช่วงระยะหน่ึงจึงโปรดเกลา้ฯ ให้จดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 

ใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกยาและอุปกรณ์การแพทย ์ไปให้การตรวจรักษาแก่ผูป่้วยในหมู่บา้น

ห่างไกล  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีในสังคมไทย 

ใน พ.ศ. 2471 สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ไดโ้อนโรงพยาบาล  รวมทั้งท่ีดินและ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสภากาชาดสยาม นอกจากนั้นยงัพระราชทานเงินอีก 45,400 

บาท เป็นทุนทรัพยใ์ห้โรงพยาบาลไดเ้ก็บดอกผลไปใช้ในงานต่างๆ ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองคอ์ย่างต่อเน่ืองทุกปี   เพื่อให้โรงพยาบาลน้ีดาํรงอยู่และดาํเนินงานต่อไปได ้ เป็นท่ีพึ่ง

ของราษฎรท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ   ปัจจุบนัโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้

เจริญกา้วหน้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยจาํนวนมากในอาํเภอศรี
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ราชา และพื้นท่ีใกลเ้คียงรวมทั้งมีการจดัหน่วยแพทยอ์อกให้การรักษาพยาบาลแก่บุคลากรในย่าน

โรงงานอุตสาหกรรมอยูเ่สมอ  

1.3.3 โรงพยาบาลศิริราช   สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ไดพ้ระราชทานพระราช

ทรัพย์สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ตั้ งแต่การซ้ือเคร่ืองมือการแพทย์  การ

พระราชทานทุนการศึกษาแก่นกัเรียนพยาบาล การสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ตลอดจนถึงถาวรวตัถุ

ต่างๆ   ใน พ.ศ. 2468 ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยส์ร้างท่อประปาภายในตึกอาํนวยการ ในคราวท่ี

มีการวางท่อประปาขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาจากฝ่ังพระนครมายงัฝ่ังธนบุรี ณ พื้นท่ีใกล้โรงพยาบาล 

เพื่อให้มีนํ้ าประปาท่ีสะอาดใชใ้นโรงพยาบาล  และไดพ้ระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล

ต่อเน่ืองมาอยา่งสมํ่าเสมอจวบจนสวรรคต 

ความสนพระทยัดา้นการแพทยแ์ผนใหม่ไม่ไดมี้เพียงพระราชทานพระราชทรัพย์

สนบัสนุนโรงพยาบาลเท่านั้นๆ  ทรงสนพระทยัในวิทยาการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกขข์อง

ราษฎรท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย  เม่ือทรงทราบว่าจีนฮะ คนไทยเช้ือสายจีนคนหน่ึงป่วยเป็นโรคข้อ

อกัเสบจนตอ้งตดัขาทั้งสองขา้ง จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพยจ์าํนวนมากสั่งซ้ือขาเทียมจาก

ประเทศญ่ีปุ่น นาํมาทดลองใช้กบัผูพ้ิการรายน้ี   นับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการสั่งขาเทียมเขา้มาเพื่อใช้

รักษาผูป่้วยในประเทศไทย  นอกจากน้ียงัสนพระทยัท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป่้วยโรคเร้ือนเพื่อให้

ผูป่้วยหายขาด และกลบัมาดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมร่วมกบัคนปกติได ้   เม่ือคร้ังท่ีเสด็จฯ มณฑลพายพั

เม่ือ พ.ศ. 2471 ไดเ้สด็จฯ เยี่ยมโรงพยาบาลแมคเคนของพวกมิชชนันารี ท่ีรับรักษาผูป่้วยโรคเร้ือน  

นอกจากน้ีได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารของสถานพกัรักษาผูป่้วยโรคเร้ือนของสภากาชาดไทยท่ี

ตาํบลบางปู   รวมถึงการมีพระราชดาํริให้ปลูกตน้กระเบาเป็นจาํนวนมากในบริเวณวงัสระปทุม ตน้

กระเบาน้ีมีสรรพคุณสามารถนาํมาสกดัเป็นนํ้ ามนันใช้รักษาผูป่้วยโรคเร้ือนได ้  จากส่ิงเล็กน้อย

เหล่าน้ีก็นบัเป็นพระเมตตาของสมเด็จพระพนัวสัสาท่ีส่งมีต่อผูป่้วยโรคเร้ือนไดอ้ยา่งดี 

1.4  ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้สนพระทยัและทรงพระปรีชาดา้นงานฝีมือเยบ็ปัก

ถกัร้อย และการทอผา้มาตั้งแต่ยงัประทบัในพระบรมมหาราชวงั  จนสามารถพฒันาเป็นงานอาชีพใน

กลุ่มสตรีท่ีทรงรู้จกั รวมทั้งขา้ราชบริพาร และชาวบา้นในแถบตาํบลศรีราชา 

ใน พ.ศ. 2436 ประเทศสยามไดรั้บเชิญให้ส่งผลงานหตัถกรรมประเภทต่างๆ ของ

สตรีไทย ไปจดัแสดงร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมของสตรีจากอีกหลายประเทศ ณ นครชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา  ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้

กระทรวงเกษตรและพานิชการซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ี ไปขอพระราชทานคาํแนะนาํ

จากสมเด็จพระนางเจา้สว่างวฒันา พระบรมราชเทวี   ด้วยพระปรีชาสามารถ  ทาํให้ในคร้ังนั้น
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ประเทศสยามได้รับรางวลัจากการประกวดผลงานถึง 101 รายการ  มีส่ิงของท่ีทรงจดัหามาและ

ผลงานฝีพระหตัถ์ในสมเด็จพระนางเจา้สวา่งวฒันา พระบรมราชเทวี รวม 21 รายการ เช่น ผา้กรอง

ทอง ผา้ห่มปักทองแล่ง ผา้ปักสาํหรับทาํฉาก ฉากพบัปักไหม  เจียระบาดปักเล่ือม ลายปักสําหรับติด

หลงัสมุดภาพ ลายปักรองเทา้ และสมุดภาพปัก เป็นตน้ 

 

2  พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงพระราชประวติั  

พระราชกรณียกิจ  และพระราชจริยาวตัรของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี  พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจ้า  จดัแสดงท่ีพระตาํหนักใหญ่  วงัสระปทุม  อนัเป็นพระตาํหนักท่ีประทบัของสมเด็จ 

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้นาน 60 ปี จนกระทัง่ส้ินพระชนม์  แนวความคิดของการทาํพิพิธภณัฑ์มา

จากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีจะเทอดพระเกียรติสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกา

เจา้  เน่ืองจากทรงเป็นแบบอยา่งบุคคลสําคญัท่ีทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดี ความขยนัขนัแข็งมุ่งมัน่ใน

การทาํงาน และการดาํรงพระชนมชี์พเรียบง่าย สมถะ ในหลกัธรรม    

เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตแลว้  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

ไดพ้ระราชทานวงัสระปทุมใหเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภายหลงัจากท่ีเสด็จมาประทบัเม่ือ พ.ศ. 2544  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มี

พระราชดาํริท่ีจะสนองพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเร่ืองพิพิธภณัฑ์  และทรงมี

รับสั่งใหข้า้ราชการส่วนพระองคด์าํเนินการปรับปรุงพระตาํหนกัใหญ่เป็นพิพิธภณัฑ์  จนกระทัง่ใน 

พ.ศ. 2548  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ข้ึนเพื่อเป็น

ผูรั้บผิดชอบการดาํเนินจดัตั้งพิพิธภณัฑ์    (มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้, 2549 :14)   และ

ร่างโครงการจดัตั้ ง  “พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า” ข้ึน  เพื่อจดัแสดงสารสนเทศ 

พระราชชีวประวติั  อนัเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้แผไ่พศาล   และเพื่อเป็นแนวทางให้อนุชนไดซึ้ม

ซาบการดํารงชีวิตอย่างทรงความหมายและคุณธรรม  อันเป็นส่ิงจําเป็นยิ่งในกระแสความ

เจริญกา้วหน้าทางวตัถุในสังคมโลกปัจจุบนั  นอกจากน้ียงัเพื่อเป็นการอนุรักษ์พฒันาพระตาํหนัก  

วงัสระปทุม  ให้เป็นแหล่งให้ความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์  และเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ี

สาํคญัของชาติสืบ  

ถ้าหากพิจารณาตามหลักพิพิธภณัฑสถานศึกษา  พิพิธภณัฑ์ในลักษณะน้ีจะเรียกว่า 

“พิพิธภณัฑ์ประเภทบา้นประวติัศาสตร์” (Historical House) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงในอาคารท่ีมี

ความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์  อาจจะเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยั  หรือสถานท่ีทาํงานของบุคคลสําคญั

ในอดีต  และมีการจดัแสดงแบบคงสภาพเดิมเสมือนในสมยัท่ีบุคคลผูน้ั้นยงัดาํรงชีวิตอยู่ (ศนัทนีย ์ 

 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

10 

อินทร์ประสิทธ์ิ, 2540  :  41)  ในต่างประเทศ  พิพิธภณัฑ์ประเภทบา้นประวติัศาสตร์นั้นมีอยูม่ากทั้ง

ในประเทศแถบยโุรปและสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากมีพฒันาการของการเร่ิมก่อตั้งในช่วงตน้ศตวรรษ

ท่ี 19 เป็นตน้มา  แต่ในประเทศไทยพิพิธภณัฑ์ลกัษณะน้ียงัมีอยูน่อ้ย  และส่วนใหญ่จะเนน้จดัแสดง

ในอาคาร  และเร่ืองราวเก่ียวกบัพระบรมวงศานุวงศ ์ในอดีตท่ีล่วงลบัไปแลว้  เช่น  พิพิธภณัฑ์พระท่ี

นัง่วิมานเมฆ  พิพิธภณัฑ์วงัพญาไท  พิพิธภณัฑ์พระราชวงัสนามจนัทร์  พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระเจา้

กรุงธนบุรี  พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท   พิพิธภัณฑ์สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

พิพิธภณัฑ์วงัสวนผกักาด  พิพิธภณัฑ์วงัวรดิศ    พิพิธภณัฑ์ท่านพุทธทาสภิกขุ  พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์    และพิพิธภณัฑบ์า้นซอยสวนพลูของหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ  ปราโมช  

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะภายนอกของพิพิธภณัฑ ์

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 

การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์อยัยิกาเจา้ได้สามารถแบ่งออกได้ตามช่วงเวลา  3 ช่วง  

ดงัน้ี     

ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ทรงสั่งซ้ือเคร่ืองเรือนจากต่างประเทศ  

เพื่อเตรียมการรับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  ภายหลงัท่ีทรง

สาํเร็จวชิาการทหารเรือ  จากประเทศเยอรมนี  และจะเสด็จฯ กลบัประเทศไทยในพ.ศ. 2457  การจดั

แสดงในช่วงน้ี  ไดแ้ก่ ในหอ้งรับแขกและหอ้งพิธี 
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ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  ทรง

สาํเร็จการศึกษาดา้นการสาธารณสุขจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และเสด็จฯ กลบัประเทศไทยพร้อม

กบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี  และสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในพ.ศ. 2466  การจดัแสดงในช่วงน้ี  ได้แก่ ในห้องสมเด็จ 

พระราชบิดา  และหอ้งทรงพระอกัษร 

ช่วงท่ี 3  เป็นช่วงท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก   

ทรงสําเร็จการศึกษาดา้นการแพทยจ์ากประเทศสหรัฐอเมริกา  และเสด็จฯ กลบัประเทศไทยพร้อม

กบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี  และพระราชโอรสธิดาทั้ง 3 พระองค ์ ครอบครัวมหิดล

ประทบัท่ีพระตาํหนกัใหม่  ส่วนสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ประทบัท่ีพระตาํหนกัใหญ่  การจดั

แสดงในช่วงน้ีไดแ้ก่ ห้องทรงพระสําราญ  ห้องทรงนมสัการ  ห้องบรรทม  และส่วนท่ีประทบัส่วน

พระองคข์องสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  บริเวณระเบียงชั้น 2 หนา้หอ้งบรรทม  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าทรงเจิมในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั  และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  วนัท่ี 28  เมษายน พ.ศ. 2493 

นอกจากน้ียงัมีส่วนจดัแสดงพิเศษคือ  ห้องนิทรรศการชัว่คราว  ซ่ึงจะจดัแสดงเน้ือหา

ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดไว ้ และจะเปล่ียนทุกๆ 1 ปี   และเจก๊ตู ้ บริเวณมุขกลางของระเบียงชั้น 2   

ในแต่ละหอ้งจดัแสดงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

2.1 ห้องรับแขก   

อยูใ่นพระตาํหนกัใหญ่ชั้นล่างติดกบัมุขทางเขา้ดา้นทิศตะวนัตก  เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ยงัประทบัท่ีพระตาํหนกัใหญ่  ทรงใชห้้องน้ี

เป็นห้องให้แขกเฝ้าฯ  ในสมยัปลายพระชนม์ชีพสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ทรงไม่ค่อยไดใ้ช้

ห้องน้ี  จนกระทัง่ใชเ้ป็นท่ีนัง่รับรองเจา้นาย  และผูบ้ริหารประเทศในคณะรัฐบาล  ในพระราชพิธี

ราชาภิ เษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ  วนัท่ี 28  เมษายน พ.ศ. 2493 

การจดัแสดงในหอ้งน้ีคือช่วงระยะเวลาท่ี 1 ท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสั่ง

เคร่ืองเรือนจากต่างประเทศเพื่อนรับการเสด็จกลบัของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก  ของจดัแสดงช้ินสําคญัไดแ้ก่  ชุดเกา้อ้ีและโซฟาลายหลุยส์ท่ี 16  บุดว้ยผา้บุแบบ

ลายผา้ทอมือ  ซ่ึงมูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้สั่งทอข้ึนมาใหม่ตามลวดลายแบบของเดิม  

พระสาทิสลักษณ์หมู่สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าและพระราชโอรสธิดา  พระสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพนัวสัสาอัยยิกาเจ้า   
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พระสาทิสลกัษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ  ซ่ึงเดิมเป็นลายบนจาน  แต่ได้

นาํมาจาํลองติดไวบ้นผนงัหอ้งอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การจดัแสดงภายในหอ้งรับแขก 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 

2.2 ห้องพธีิ   

อยูช่ั้นล่างส่วนกลางของพระตาํหนกัติดหอ้งรับแขก สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

ทรงใช้จดังานพิธี เช่น การบาํเพ็ญพระราชกุศล และเป็นห้องเสวยในโอกาสพระราชทานเล้ียงวนั

คล้ายวนัเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ในวนัท่ี 10 กนัยายนของทุกปี 

โรงเ รียนราชินีได้จัดการแสดงของนักเ รียน มี เจ้านายและข้าราชบริพารร่วมแสดงถวาย

ทอดพระเนตรในหอ้งน้ี เช่น รําถวายพระพร ละครรํา ระบาํในวรรณคดีไทยชุดต่างๆ  ช่วงปลาย พระ

ชนม์ชีพมกัโปรดให้จดัรายการโตว้าทีของนกัเรียนถวายให้ทอดพระเนตร แสดงให้เห็นถึง    พระ

อธัยาศยัท่ีโปรดใหเ้ด็กฝึกแสดงคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

การจดัแสดงเคร่ืองเรือนต่างๆ ในห้องน้ีเป็นรูปแบบเม่ือแรกเสด็จมาประทบัอยู ่

พระตาํหนกัน้ี ตูใ้หญ่ชิดผนังด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของห้องและโต๊ะเสวยทาํจากไม ้
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มะฮอกกานี  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสั่งจากห้าง เมเปิล แอนด์ โค  ส่วนตูอ่ื้นๆ เป็นตู้

ของเดิมท่ีทรงใชไ้ม่พบหลกัฐานวา่ใครทาํ  ทรงใชเ้ก็บหนงัสือและส่ิงของ  

โตะ๊เสวยเป็นโตะ๊ขยายจาก 6  ท่ีนัง่เป็น 16 ท่ีนัง่ ไดจ้ดัเป็นโต๊ะเสวยพระกระยาหาร

คํ่า นาํเมนูสมยัพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงจดังานเล้ียงมาจดัแสดงไวด้ว้ย เคร่ือง

โตะ๊เป็นของส่วนพระองคส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทั้งชุด ยกเวน้ชุดกระเบ้ืองสีแดงซ่ึงประดบั

อกัษรพระนามย่อ “สว” เป็นของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ  เจา้ฟ้าสมมติวงศ์วโรทยั กรมขุนศรี

ธรรมราชธํารงฤทธ์ิ พระราชโอรสองค์ท่ี 4  ซ่ึงส้ินพระชนม์เม่ือ พ.ศ. 2442  สมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ทรงนาํมาใช้เน่ืองจากมีอกัษร   พระนามยอ่ “สว” เหมือนพระองค์ท่าน ต่างกนัท่ีมีขนาด

เล็กกวา่ 

หอ้งน้ีมีความสาํคญัในประวติัศาสตร์ชาติไทยอีกคร้ังหน่ึง เม่ือ พ.ศ. 2493 ดว้ยเป็น

สถานท่ีจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวกบัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2493 

2.3 ห้องเทา    

อยูบ่นชั้น 2 ทางทิศตะวนัตกของพระตาํหนกั  เดิมเป็นห้องบรรทมของสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  หลงัจากส้ินพระชนมแ์ลว้ ไดใ้ชเ้ป็นห้องบรรทม

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  และพระราชวงศฝ่์ายใน

ท่ีเสด็จมาประทบัอยู่ท่ีพระตาํหนักใหญ่  ในช่วงเวลาต่างๆ  เช่น สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า

กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้สุทธสิริโสภา  และ

หม่อมเจา้หญิงเฟ่ืองฉตัร  ดิศกุล 

การจดัแสดงเคร่ืองเรือนในห้องบรรทมน้ี ไดจ้ดัแสดงเป็นแนวผสมผสาน เคร่ือง

เรือนในห้องเป็นช่วงเวลาท่ีสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จฯ มาประทบัหลงัจากการ

ทรงศึกษาวชิาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี ยงัไม่ทรงเสกสมรส  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรง

สั่งจากห้างเมเปิล แอนด์ โค ทาํพระแท่นบรรทมและตูต่้างๆ  เป็นศิลปะแบบอาร์ตเดโค ซ่ึงเป็นท่ี

นิยมกนัในเวลานั้น  ส่วนเคร่ืองใชต่้างๆ อยูใ่นช่วงเสด็จฯ มาประทบัคร้ังท่ี 2 เม่ือทรงเสกสมรสและ

มีพระราชธิดาพระองคแ์รก คือสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์  นอกจากน้ียงัจดัแสดงเคร่ืองแกว้เจียระไนซ่ึงเดิมเป็นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้

ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรสพระองคใ์หญ่   

2.4 ห้องทรงพระอกัษร   

อยูติ่ดกบัหอ้งเทา  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เม่ือ

คร้ังประทบัท่ีพระตาํหนกัใหญ่ ทรงใชเ้ป็นห้องทรงงาน  เคร่ืองเรือนต่างๆ เช่น โต๊ะทรงพระอกัษร  
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ตูเ้ก็บพระสมุด สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสั่งทาํจากห้าง เมเปิล แอนด์ โค การจดัแสดง

ส่ิงของต่างๆ เช่น หนงัสือวิชาการแพทย ์สาธารณสุข กิจการทหารเรือ มีทั้งหนงัสือภาษาองักฤษ 

เยอรมนั และภาษาไทย และยงัมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย ์ท่ีใช้ทรงศึกษา ทรงงานใน

หน้าท่ีราชการ  ส่วนพระฉายาลกัษณ์ไดจ้ดัแสดงไวเ้ฉพาะสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือคร้ังทรงพระเยาว ์เน่ืองจากขณะท่ีเสด็จอยูพ่ระตาํหนกั

ใหญ่ยงัทรงมีพระราชธิดาพระองค์เดียว   นอกจากน้ียงัมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจา้อยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจา้รําไพพรรณีพระบรมราชินี ซ่ึงอญัเชิญมาประดบัไว ้

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทาน แด่ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ 

ผูท้รงเคยมาประทบัทรงงาน ณ หอ้งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การจดัแสดงภายในหอ้งทรงพระอกัษร 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 

2.5 ห้องทรงพระสําราญ   

อยูบ่นชั้น 2 ส่วนกลางพระตาํหนกั สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงใชห้้องน้ีสําหรับ

รับแขกฝ่ายในส่วนพระองค์ โต๊ะกลางเป็นโต๊ะทรงไพ่ ซ่ึงโปรดทรงเป็นการพบปะสังสรรคใ์นหมู่

เจา้นายและขา้ราชบริพารผูใ้กลชิ้ดเบ้ืองพระยุคลบาท เคร่ืองเรือนต่างๆ ในห้องน้ีเป็นของเดิมหลาย

สมยัปะปนกนั ไม่พบหลกัฐานการสั่งซ้ือ  

มุมหน่ึงในห้องทรงพระสําราญ เป็นโต๊ะทรงพระอกัษร ท่ีสําคญัไดจ้ดัแสดงพระฉายา

ลกัษณ์ เอกสารและส่ิงของอนัแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านสภากาชาด  อีกมุมหน่ึง จดัเป็นท่ี
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ประทบัพกัพระอิริยาบถ มีโต๊ะวางหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้

ทรง ไดแ้ก่ The Queen,  Country Life  และ The National Geographic Magazine  

พระฉายาลกัษณ์พระราชวงศท่ี์จดัแสดงไวใ้นหอ้งทรงพระสาํราญน้ี ภาพประดบัฝาผนงั

เป็นพระฉายาลกัษณ์พระราชโอรสธิดา ส่วนพระฉายาลกัษณ์บนหลงัตู ้เป็นพระฉายาลกัษณ์เจา้นาย

และรูปบุคคลท่ีทรงผกูพนั เช่น สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พณัณวดี   

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทร พระโอรสบุญธรรม สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระ

นครสวรรคฯ์ (ตน้ราชสกุลบริพตัร)  

2.6 ห้องทรงนมัสการ   

อยู่ติดห้องพระบรรทมของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ บนพระตาํหนกัชั้นบน 

ช่วงปลายพระชนมชี์พ ทรงยา้ยมาบรรทมท่ีหอ้งน้ีจวบจนเสด็จสวรรคต  

ปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงเป็นห้องทรงนมสัการ อญัเชิญพระพุทธรูปท่ีเคยทรงนมสัการ

มาตั้งจดัไว ้ พร้อมดว้ยพระบรมฉายาลกัษณ์ และพระรูปป้ันของสมเด็จพระราชบูรพการี ท่ีเคยทรง

ตั้งบูชาไว ้บนตูใ้นหอ้งทรงนมสัการเดิม  

2.7 ห้องพระบรรทม   

ตั้งอยู่บนพระตาํหนกัชั้น 2  ดา้นทิศตะวนัออกของพระตาํหนกั  เป็นห้องบรรทม

ของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า  เคร่ืองเรือนท่ีจดัแสดงในห้องน้ีมีสีขาวล้วน และสั่งทาํใน

ประเทศไทย  ส่ิงของท่ีจดัแสดงในห้องพระบรรทม  ไดแ้ก่  พระฉายาลกัษณ์ของพระราชโอรสธิดา 

พระราชนัดดา และพระสุณิสา ซ่ึงทรงจดัเก็บไว ้  ส่วนส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นเคร่ืองแกว้เจียระไน 

สันนิษฐานวา่ ทรงสั่งทาํจากหา้งมูราโน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การจดัแสดงภายในหอ้งพระบรรทม 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
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2.8 เฉลยีงพระตําหนักช้ันบน   

ช่วงปลายพระชนมชี์พ  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ โปรดท่ีจะประทบัตรงพระ

เฉลียง ชั้นบนหน้าห้องพระบรรทมซ่ึงปัจจุบนัจดัเป็นห้องทรงนมสัการ เม่ือทรงต่ืนบรรทมแลว้จะ

เสด็จออกมาประทบัตลอดทั้งวนั   และใชเ้ป็นท่ีเสวยพระกระยาหารดว้ย 

นอกจากน้ี  บริเวณน้ียงัมีความสําคญัในประวติัศาสตร์ชาติไทย   เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ซ่ึงสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงเป็นประธานในพระราชพิธี   ทรง

รับดอกไม ้ธูปเทียนแพ ท่ีทั้งสองพระองค์ทรงถวาย จากนั้นพระราชทานนํ้ าพระพุทธมนต์  เทพ

มนตร์  และทรงเจิมพระนลาฏแด่ทั้งสองพระองค ์ในช่วงเวลาดงักล่าว 

2.9 เจ๊กตู้   

พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ไดจ้ดัแสดงเจ๊กตูไ้วมุ้มหน่ึง  บนระเบียง

พระตาํหนกัชั้น 2  เน่ืองจากมีความผกูพนักบัพระราชนดัดาทั้ง 3  พระองคข์องสมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้เม่ือคร้ังทั้ง 3 พระองค ์ ประทบัอยูท่ี่วงัสระปทุมตอนทรงพระเยาว ์ สมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้ 

โปรดให้เจ๊กหาบตูข้ายของเขา้ไปขายในวงัสระปทุมเป็นปกติ เพราะมีของถูกๆ 

แปลกๆ ให้พระราชนดัดาทั้ง 3 พระองคไ์ดท้รงเลือกซ้ือ  ส่ิงของท่ีจดัแสดงในเจ็กมกัจะเป็นของใช ้ 

หรือของเล่นในสมยันั้น  เช่น  เขม็และดา้ย  เคร่ืองสาํอาง  ของเล่นสังกะสี  เป็นตน้ 

 

3  พระตําหนักใหญ่  

พระตาํหนกัใหญ่  วงัสระปทุม  เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น  มีห้องใตดิ้น 

1 ชั้น  ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรป  มีแผนผงัเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้  มีระเบียงพื้น

คอนกรีตปูดว้ยกระเบ้ืองรอบพระตาํหนกั  หลงัคาเป็นทรงป้ันหยาท่ีหกัมุม  และลดระดบัตามผงัของ

อาคาร  มีรางนํ้ าในขนาดใหญ่รอบหลงัคา  ตวัพระตาํหนกักวา้งประมาณ 16 เมตร  ยาว 33  เมตร  

เม่ือรวมระเบียงแล้ว  กวา้งประมาณ 22  เมตร  ยาว 40  เมตร  ความสูงจากพื้นระเบียงรอบพระ

ตาํหนกัถึงยอดหลงัคาประมาณ 13.50  เมตร  องคพ์ระตาํหนกัหวัหนา้ทางทิศเหนือ (คลองแสนแสบ)  

มีมุขเฉลียงยื่นออกนอกพระตาํหนกั 3 ทิศ บนัไดหลกัข้ึนพระตาํหนกัอยู่ทางด้านทิศเหนือ  และมี

บนัไดข้ึนได้อีก 2 ด้าน  คือมุขด้านทิศตะวนัออก  และมุขด้านทิศตะวนัตก  โครงสร้างของพระ

ตาํหนกัเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผนงัก่อดว้ยอิฐดินเผาชนิดรับนํ้ าหนกั  พื้นพระตาํหนกัภายในห้อง

ทั้ง 2 ชั้น และเฉลียงหนา้ห้องชั้นบน เป็นพื้นไมจ้ริงวางบนตงไม ้ ตกแต่งผิวดว้ยไมป้าร์เกส้ลบัลาย  

ส่วนพื้นเฉลียงหน้าห้องชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตกแต่งผิวด้วยหินอ่อนสลับลาย  ผนัง
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ภายนอกและภายในบางส่วนฉาบดว้ยปูนท่ีมีสีผสมอยู่ในเน้ือปูน  และทาสีซีเมนต์  ผนงัภายนอกสี

เหลือง  ผนงัภายในสีเขียวอ่อน และสีขาว 

ประวติัการก่อสร้างพระตาํหนัก  ทั้ งปีพ.ศ. ท่ีสร้าง  และสถาปนิกผูอ้อกแบบยงัไม่

ชดัเจน  เพราะไม่พบหลกัฐานท่ีกล่าวถึงอยา่งแน่นอน  มีแต่คาํบอกเล่าจากนายขวญัแกว้  วชัโรทยั  

รองเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  และงานเขียนของนายสมภพ  จนัทรประภา  (2551)  ท่ี

กล่าวว่า  “สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงคิดผงัพระตาํหนกัดว้ยพระองค์เอง  ทรงใช้ไมขี้ดไฟ

บา้ง  หางพลูบา้ง  ทาํเป็นผงั  แลว้จึงทรงใหส้ถาปนิคออกแบบถวายตามพระราชประสงค”์ 

นายพีรศรี  โพวาทอง ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ือง “ การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมตาํหนกั

ใหญ่  วงัสระปทุม  จาการศึกษาไม่พบเอกสารท่ีกล่าวถึงการก่อสร้างพระตาํหนกัใหญ่  จึงไดเ้ปล่ียน

มาศึกษาคน้ควา้จากแผนท่ีโบราณ  ในแผนท่ีสํารวจ พ.ศ. 2450  พบวา่พื้นท่ีบริเวณพระตาํหนกัใหญ่

ในปัจจุบนั  ยงัเป็นท่ีดินวา่งเปล่าอยู ่ แต่จากแผนท่ีสํารวจ  พ.ศ. 2460  พบวา่มีพระตาํหนกัใหญ่แลว้  

ต่อมาพบเอกสารแสดงรายจ่ายในการสร้างตาํหนกัใหญ่  และใบสั่งซ้ือเคร่ืองจากต่างประเทศ พ.ศ. 

2547  จึงสันนิษฐานวา่พระตาํหนกัน่าจะสร้างเสร็จประมาณ พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2458 

ส่วนสถาปนิคผูอ้อกแบบนั้น  เน่ืองจากไม่มีเอกสารท่ีกล่าวถึง  จึงศึกษาเปรียบเทียบ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมกับอาคารอ่ืนๆท่ีมีอายุร่วมสมัยกัน  คือสมัยปลายรัชกาลท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว   สถานท่ีท่ีไดเ้ลือกมาศึกษาเปรียบเทียบมี 9  แห่ง  ไดแ้ก่  

บา้นพระยาสุริยานุวตัร  ริมคลองผดุงกรุงเกษม  พระท่ีนัง่ศรีสุทธานิวาส  พระท่ีนัง่เทวราชสภารมย ์  

และพระท่ีนั่งพิมานจกัรี  ในพระราชวงัพญาไท   พระตาํหนักในวงัปารุสกวนั  พระตาํหนักใหญ่ 

และเรือนหม่อมละมา้ย  วงับางขุนพรหม  พระตาํหนกัใหญ่  วงัเทวะเวศม ์  และกระทรวงพาณิชย์

เดิม  ท่าเตียน  และพบวา่มีอาคาร 2 แห่งท่ีมีองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกบัพระตาํหนกั

ใหญ่  วงัสระปทุม  คือ  พระท่ีนัง่ศรีสุทธินิวาส  พระราชวงัพญาไท  และบา้นพระยาสุริยานุวตัร  ซ่ึง

ทั้งสองแห่งน้ีออกแบบโดยนายมาริโอ  ตามาลโญ่  สถาปนิคชาวอิตาลีท่ีเขา้มารับราชการกระทรวง

โยธาธิการในสมยันั้น   

ภายหลงัจากท่ีสร้างเสร็จ  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ไดป้ระทบัท่ีพระตาํหนกัใหญ่

ตลอดพระชนมชี์พ  เม่ือส้ินพระชนม์แลว้  ขา้หลวงบางคนก็ยงัอาศยัอยู่  จนกระทัง่ถูกทิ้งร้างลงไป  

จนในสมยัท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ มาประทบัท่ีพระตาํหนกัใหม่วงัสระปทุม  

ทรงใชพ้ระตาํหนกัใหญ่เป็นสถานท่ีเก็บของส่วนพระองคบ์า้ง  ต่อมาเม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนีส้ินพระชนม ์ พระตาํหนกัใหญ่จึงไดถู้กปิดอยา่งถาวร  และมีการบูรณะพระตาํหนกัใหญ่

ใน พ.ศ. 2536  ซ่ึงเป็นการบูรณะคร้ังใหญ่  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานวงั

สระปทุมใหเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงทรงมีพระดาํริ
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ท่ีจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระเกีรติคุณ และพระราชกรณียกิจในดา้นต่าง

ของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ใหป้ระจกัษช์ดัแก่มหาชน 

 

4 วงัสระปทุม 

วงัสระปทุมสร้างบนพื้นท่ีในบริเวณท่ีเคยเรียกกนัว่าตาํบลสระปทุม หรือสระประทุม  

เดิมเม่ือแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์  พื้นท่ีบริเวณน้ีไม่มีลาํคลอง  จนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ 

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุคลองสายหน่ึงต่อเน่ืองจากคลองมหานาคท่ีพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกลา้ฯให้ขุดไว ้ คลองน้ีขุดจากคลองตนั ผ่านหัวหมากออกไปทาง

ตะวนัออก ไปถึงบางขนากในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ลาํคลองช่วงหวัหมากเรียกวา่ คลองแสนแสบ    

การขดุคลองทาํใหพ้ื้นท่ีสองฟากฝ่ังลาํนํ้าเป็นท่ีนาและสวนท่ีอุดมสมบูรณ์  พื้นท่ีบริเวณ

วงัสระ ปทุมเป็นท่ีนาหลวงอยูใ่นความดูแลของกรมพระคลงัขา้งท่ี   มีดอกบวัข้ึนนานาชนิด  เม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสก็ตอ้งพระราชหฤทยัว่ามีทิวทศัน์งดงาม  ใน  

พ.ศ. 2396   จึงมีพระราชดาํริให้สร้างวงัปทุมวนัเพื่อเสด็จประพาสประทบัพกัพระอิริยาบถและได้

โปรดเกลา้ฯ ให้ขุดสระนํ้ าขนาดใหญ่ติดต่อกนั 2 สระ  สระในอยู่ดา้นเหนือเป็นท่ีเสด็จประพาส   

ดา้นใตเ้ป็นสระนอกสําหรับประชาชนไปเท่ียวเล่นเพลงเรือ    ดินท่ีขุดสระใช้ปรับแต่งพื้นท่ี  และ

ก่อสร้างพระท่ีนัง่สําหรับประทบัแรม  พลบัพลา โรงละคร เรือนเจา้จอม โรงครัว ตลอดจนกาํแพง

แบ่งเขตฝ่ายหนา้กบัฝ่ายใน  

นอกจากน้ี  ยงัโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างวดัข้ึนแห่งหน่ึง  พระราชทานนามวา่ วดัปทุมวนา

ราม  ทรงอุทิศพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  แต่มกัเรียกกนัว่า วดัสระปทุม 

และโปรดเกลา้ฯ ใหอ้าราธนาพระสงฆธ์รรมยุติกนิกายจากวดับวรนิเวศวิหารมาเป็นเจา้อธิการ   เม่ือ 

พ.ศ. 2400  เสด็จพระราชดาํเนินเป็นกระบวนใหญ่มาทรงฉลองวดั  และ ประทบัแรม ณ วงัปทุมวนั  

ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระราชดาํริจะสร้างวงั

พระราชทานสมเด็จ พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ  พระราชโอรสพระองคใ์หญ่  จึงทรงซ้ือ

ท่ีดินจากเอกชนสร้างวงัพระราชทาน  ช่ือว่าวงัวินด์เซอร์  นอกจากน้ียงัมีพระราชประสงค์จะ

พระราชทานท่ีดินบริเวณใกล้เคียงสร้างวงัพระราชทานแก่พระราชโอรสในสมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้    สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ  และองคอ่ื์นๆดว้ย เช่น ท่ีดินบริเวณพระราชวงั

ประทุมวนัเดิม  พระราชทานแก่สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์

อินทราชยั  ท่ีดินระหวา่งถนนปทุมวนักบัคลองแสนแสบ  มีพระราชดาํริไวว้า่จะพระราชทานสมเด็จ

พระเจา้ลูกยาเธอ  เจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์  แต่ยงัไม่ไดมี้พระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานก็เสด็จสวรรคตล่วงไปก่อน   
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คร้ันถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  จึงมีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา้ฯ พระราชทานท่ีดินระหวา่งถนนปทุมวนักบัคลองแสนแสบดงักล่าว  เป็นสิทธิแก่สมเด็จพระ

เจา้นอ้งยาเธอ  เจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขนุสงขลานครินทร์  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2460  

แต่เดิมนั้นท่ีดินบริเวณวงัสระปทุม และโดยรอบเป็นท่ีสวน  มีลาํรางคูนํ้ า  ยกร่องปลูก

พืชหลากชนิด เช่น ขา้วโพด   ออ้ย  ผกัต่างๆ  และสวนดอกไม ้  เม่ือสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้

เสด็จฯมาประทบั  ระยะแรกโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างเรือนพลบัพลาเป็นท่ีประทบัชัว่คราว  และพระ

ตาํหนกัเขียวเป็นท่ีประทบัตามลาํดบั ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2456 โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระตาํหนกั

ใหญ่  และหมู่เรือนภายในวงัสระปทุมข้ึนเป็นท่ีประทบัตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลยัเม่ือ พ.ศ. 2498  

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้โปรดให้ปลูกไมผ้ลหลากหลายชนิดในวงั เช่น กลว้ย มะม่วง ขนุน 

มะปราง มะยงชิด กระเบา ส้มโอ ล้ินจ่ี พืชสวนครัว เป็นตน้  ผลผลิตท่ีปลูกไดโ้ปรดให้นาํมาจดัเป็น

เคร่ืองเสวย  พระราชทานเจา้นายพระองค์อ่ืนๆ และให้ขา้ราชบริพารบริโภค  ท่ีเหลือนอกจากนั้น

โปรดให้นาํไปจาํหน่ายเพื่อเป็นรายได้  นอกจากน้ียงัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คนเช่าท่ีดิน

บริเวณรอบนอกวงัสระปทุม ยกร่องปลูกผกั ฝร่ัง สวนดอกไม้ โดยทรงคิดค่าเช่าตํ่ า เพราะมี

พระราชดาํริวา่ใหอ้ยูเ่ป็นเพื่อนกนั 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาในพพิธิภัณฑ์ 

1.  ความสําคัญของการจัดการศึกษาในพพิธิภัณฑ์ 

อาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของการจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ได้ผ ันแปรไปตาม

พฒันาการแนวคิดทางการศึกษา  ซ่ึงเปล่ียนจากการให้ความสําคญักบัการเรียนการสอนโดยมีจุด

ศูนยก์ลางท่ีผูส้อนซ่ึงเป็นผูถ่้ายทอดความรู้  มาเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูเ้รียน  และการเรียนรู้ก็

ไม่ได้เพียงแค่การเรียนรู้เน้ือหาสาระวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว  แต่ยงัรวมถึงการสร้างเสริม

ประสบการณ์  และการซึมซบับรรยากาศในการเรียนรู้อีกดว้ย   พิพิธภณัฑ์จดัเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ชม

สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ และตามความสนใจ  ดงันั้นการจดัการศึกษาภายในพิพิธภณัฑ์

ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงมุ่งเนน้การจดักิจกรรมท่ีช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ และมีความบนัเทิงท่ีทาํ

ใหผู้เ้ขา้ชมมีความประทบัใจกบัการเขา้พิพิธภณัฑอี์กดว้ย 

จิรา จงกล (2518 : 40) ได้กล่าวว่า ส่ิงท่ีจะทาํให้ประชาชนสนใจเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

นอกจากสถานท่ีสวยงามเรียบร้อย  มีการจดัแสดงท่ีดีแลว้ ผูเ้ขา้ชมยงัอยากทราบประวติัความเป็นมา

ของวตัถุท่ีมาจากการศึกษาคน้ควา้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจไดรั้บจากการมองแค่วตัถุ และอ่านป้ายคาํ

บรรยายวตัถุแต่เพียงอย่างเดียว  กิจกรรมทางการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสําคญัในการนาํเสนอ

เร่ืองราวของวตัถุใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจ 

 19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

20 

2.  ลกัษณะการจัดการศึกษาของพพิธิภัณฑ์ 

เพญ็พรรณ เจริญพร (2548 : 38 - 40) มองวา่การจดัการศึกษาในพิพิธภณัฑ์ หรือ

กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีควรมีในพิพิธภณัฑ์ เพราะพิพิธ

ภณัฑจดัเป็นสถาบนัการศึกษา และเป็นสถาบท่ีัตั้งข้ึนโดยไม่มุ่งหวงัผลกาํไร  ซ่ึงการประเภทของ

กิจกรรมทางการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

2.1  กจิกรรมในห้องจัดแสดง  หมายถึง  กิจกรรมซ่ึงจดัข้ึนภายในห้องจดัแสดง และใช้

การจดัแสดง และวตัถุจดัแสดงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมนั้นๆ  กิจกรรมท่ีสามารถจดัไดมี้ดงัน้ี 

การบรรยายนาํชม คือ การท่ีบุคลากร หรืออาสาสมคัรของพิพิธภณัฑ์นาํชมและ

บรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัวตัถุท่ีจดัแสดงในนิทรรศการให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจ  ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้ขา้ชมไดรั้บ

ความรู้ พร้อมกบัความเพลิดเพลิน  การนาํชมในลกัษณะน้ีสามารถปรับให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูเ้ขช้มแต่ละกลุ่มได ้ เช่น การนาํชมกลุ่มเด็ก ท่ีมีการปรับภาษาสํานวนนาํชมให้เขา้ใจง่าย กระชบั 

เพราะเด็กมกัจะมีสมาธิสั้ น  หรือการนาํชมกลุ่มเด็กนกัเรียน ซ่ึงอาจจะมีหัวขอ้สนใจตามเน้ือหาวิชา

ในหอ้งเรียน เป็นตน้ 

การบรรยาย  คือ การจดัสัมมนา  หรือพูดให้ความรู้โดยมีวตัถุจดัแสดงเป็นตวัอยา่ง

ประกอบ  แทนการชมจากภาพสไลด ์

กิจกรรมเล่นเกมส์หาคาํตอบในห้องจดัแสดง  คือ  กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ผา่นจากวตัถุจดัแสดงในหอ้ง  โดยส่วนมากมกัเป็นการหาคาํตอบของคาํถามหรือทาํตามคาํสั่งท่ีระบุ

ไวใ้นกิจกรรม  บางคร้ังเม่ือตอบคาํถามหรือทาํตามคาํสั่งครบแลว้  อาจไดรั้บรางวลัท่ีพิพิธภณัฑ์จดั

ไวใหด้ว้ย 

2.2  กจิกรรมนอกห้องจัดแสดง  หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักิจกรรมใน

ห้องจดัแสดงแต่จดักิจกรรมข้ึนภายนอกห้องจดัแสดง แต่อยู่ภายในพิพิธภณัฑ์จดักิจกรรม  ได้แก่  

กิจกรรมการเล่นเกมส์  การแสดงละคร  การนาํชมวตัถุจดัแสดงนอกหอ้งจดัแสดง  เป็นตน้ 

2.3  กจิกรรมนอกพพิธิภัณฑ์  หมายถึง  กิจกรรมท่ีทางพิพิธภณัฑ์เป็นผูจ้ดัข้ึน  แต่ไม่ใช้

สถานท่ีภายในพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงมีดงัน้ี 

กิจกรรมทศันศึกษา  คือ การจดักิจกรรมท่องเท่ียวประกอบให้ความรู้ในสถานท่ี

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่สถานท่ีท่ีไปมกัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ หรือมีความคล้ายคลึงกับ

ประเภทของพิพิธภณัฑ ์ 

การบรรยายนอกสถานท่ี  คือ การบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และวตัถุจดั

แสดงในสถานท่ีสาธารณะ หรือสถานศึกษา 

 20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

21 

การจัดนิทรรศการเคล่ือนท่ี คือ การนํานิทรรศการท่ีสําเร็จรูปไปจดัแสดงตาม

สถานท่ีต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

การจดัทาํเอกสาร  หรือส่ืออ่ืนๆ เพื่อการศึกษา คือ การทาํส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์

เน้ือหาเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และวตัถุจดัแสดง เช่น หนงัสือ  แผน่พบั จุลสาร เวบ็ไซต ์ ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการเผยแพร่ความรู้ตามวตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑ์แลว้ ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั

อีกดว้ย 

3 ประโยชน์ของการจัดกจิกรรมทางการศึกษา 

พิพิธภณัฑแ์ต่ละแห่งควรจดัให้มีกิจกรรมทางการศึกษา   เพื่อให้พิพิธภณัฑ์มีบทบาทใน

การแพร่ความรู้อยา่งสูงสุด  ซ่ึงกิจกรรมทางการศึกษามีประโยชน์ดงัน้ี (เพญ็พรรณ เจริญพร, 2548  : 

36) 

1.  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน  นอกเหนือจากการชม

นิทรรศการเพียงอยา่งเดียว 

2.  เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรของพิพิธภณัฑ์ขวนขวายหาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ และนาํ

ความรู้นั้นมาจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 

3.  เป็นการกระตุน้ใหมี้ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  เป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑใ์นการเป็นสถานท่ีศึกษาหาความรู้ซ่ึงมี

ความเคล่ือนไหว และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

5.  เป็นการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมกบัพิพิธภณัฑ ์

6.  เป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของพิพิธภณัฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ  

เอเลียน ฮูเปอร์ กรีนฮิลล์ และคณะ  (Eilean Hooper Greenhill and others, 2004 : 20 - 

30) นักวิจยัด้านกิจกรรมการศึกษาของพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ  ประเทิศองักฤษ ได้กล่าวว่ากิจกรรม

ทางการศึกษาของพิพิธภณัฑค์วรเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่บุคคล 3 กลุ่ม คือ นกัเรียน  อาจารย ์ และชุมชน  

ดงัน้ี   

ตารางท่ี 5 แสดงประโยชน์ของกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑแ์ละผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์ 

ผู้ได้รับประโยชน์ การพฒันา ประโยชน์ 

นกัเรียน ความรู้และความเขา้ใจ การเพ่ิมการเรียนรู้เน้ือหาภายในวชิาต่างๆ 

การเพ่ิมความเขา้ใจในการเช่ือมโยงระหวา่งวชิา

ต่างๆ 

การเพ่ิมการเรียนรู้ระหวา่งวชิาต่างๆ 

การเพ่ิมความเขา้ใจในวฒันธรรม 
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ตารางท่ี 5  แสดงประโยชน์ของกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑแ์ละผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์ 

(ต่อ) 

ผู้ได้รับประโยชน์ การพฒันา ประโยชน์ 

 ทกัษะ การเพ่ิมความสามารถในการทํางานร่วมกับ

ผูอ่ื้น 

ความสามารถในการเลือกส่ิงต่างๆท่ีนอกเหนือ

และภายในประสบการณ์ท่ีวางไว ้

ทศันคติและคุณค่า การเพ่ิมความมัน่ใจและความช่ืนชอบสําหรับ

นกัเรียน 

การเพ่ิมความเขา้ใจในวฒันธรรม ความเคารพ  

การยอมรับผูอ่ื้น 

ความสนุกสนาน แรงบันดาล

ใจ และความสร้างสรรค ์

การเติมเต็มและความพึงพอใจจากความสาํเร็จ

ของนกัเรียน 

กิจกรรม พฤติกรรม และการ

พฒันา 

การเพ่ิมความเก่ียวขอ้งของชั้นเรียน  โรงเรียน  

หรือเหตุการณ์ของชุมชน 

อาจารย ์ ทศันคติและคุณค่า ทศันคติท่ีดีในการหาประสบการณ์และความ

ตอ้งการเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

  การเพ่ิมความมัน่ใจ  การทดลอง  และความพึง

พอใจส่วนบุคคลสาํหรับอาจารย ์

  การเพ่ิมความพึงพอใจของโรงเรียนท่ีมีต่อ

กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์ (วดัได้

จากความสาํเร็จทางการศึกษาสาํหรับนกัเรียน) 

ชุมชน ทศันคติและคุณค่า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ของผู ้มี ส่วนร่วมใน

กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ (ด้านกิจกรรม, การ

จดัการ, ความมัน่ใจ, และความสบายใจ) 

 

พพิธิภัณฑ์กบัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

พิพิธภณัฑ ์ และโรงเรียนมีวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งเหมือนกนั คือ การเผยแพร่ให้ความรู้

โดยท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร  แต่การเรียนในพิพิธภณัฑ์จะมีกระบวนการให้ความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ   

ศึกษาไดต้ามความสนใของแต่ละบุคคล  และมกัไม่มีการวดัผล  ส่วนการเรียนในโรงเรียนตอ้งทาํ

อยา่งมีขั้นตอนตรงตามหลกัสูตรท่ีวางไว ้ และตอ้งมีการวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน   

พิพิธภณัฑแ์ต่ละแห่งมกัรวบรวมสะสมวตัถุซ่ึงไม่อาจพบเห็นไดท้ัว่ไป  และอาจไม่พบ

ไดใ้นชั้นเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภณัฑ์ท่ีมีหัวเร่ืองเฉพาะทาง  ซ่ึงมกัจะมีวตัถุประเภทนั้นๆ 
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ครบทุกแบบ  ทุกสมยั  ยกตวัอย่างเช่น พิพิธภณัฑ์ของการธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงเก็บสะสม

เหรียญ  ธนบตัร และเงินพดดว้งท่ีใช้ในการซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของมาตั้งแต่โบราณจนถึงสมยั

ปัจจุบนั    วตัถุเหล่าน้ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบเป็นส่ือการเรียนการสอนเร่ืองพฒันาการของเหรียญ 

และธนบตัรไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะเหรียญ หรือธนบตัรบางชนิดอาจหาไม่ไดแ้ลว้ในปัจจุบนั   

พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีให้ความรู้ในลกัษณะการสอนให้คนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  แต่

อาจจะมีผูค้อยให้คาํแนะนาํหรือให้ความรู้ประกอบได้  บุคลากรท่ีให้ความรู้ในพิพิธภณัฑ์ก็มกัจะ

เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา  ส่วนในโรงเรียนก็คืออาจารย ์ ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทั้งอาจารย ์และ

เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑค์วรเตรียมการดงัน้ี 

1.  การแนะนาํให้นักเรียนเห็นถึงหน้าท่ี  และขอบเขตของพิพิธภณัฑ์  และเน้นย ํ้า

บทบาทของพิพิธภณัฑท่ี์มีต่อชุมชน 

2.  กระตุน้ใหน้กัเรียนใชป้ระโยชน์จากนิทรรศการ  วตัถุจดัแสดง  ป้ายคาํบรรยาย  แผน่

พบั  รวมทั้งการสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์

3.  จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถสัมผสัได ้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้มีความสนใจ 

และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัของส่ิงนั้นๆได ้

4.  ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑใ์นขณะท่ีเพิ่มความเขา้ใจของนกัเรียนใหม้ากข้ึน  

 

1.  ลกัษณะการจัดการศึกษาของพพิธิภัณฑ์กบัโรงเรียน 

ทิโมธี แอมโรส และคริสพิน เพน (Timothy  and Crispin, 2006 : 48 - 57) ไดแ้บ่งการ

จดัการศึกษาของพิพิธภณัฑก์บัโรงเรียนเป็น  2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1.1 การศึกษาภายในพพิธิภัณฑ์   

เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก  ซ่ึงมี

องคป์ระกอบต่างๆดงัน้ี  

  1.1.1  การสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียน  พิพิธภณัฑ์ควรจะสร้างความสัมพนัธ์กบั

โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กล ้ ควรมีทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งพิพิธภณัฑ์

กับโรงเรียน เช่น  การฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนและพิพิธภณัฑ์  เช่น การจัด

ฝึกอบรมความรู้ในพิพิธภณัฑใ์หแ้ก่อาจารยข์องโรงเรียน  

  1.1.2  การจดัทาํอุปกรณ์ทางการศึกษา  พิพิธภณัฑ์ควรร่วมมือกบัอาจารยใ์นการ

จดัทาํส่ือการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑ์ และตรงกบัความตอ้งการของ

โรงเรียน  ส่ือการเรียนเล่าน้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบของนิทรรศการพิเศษ  ส่ิงพิมพ์  หรือหลกัสูตรท่ี

สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์
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  1.1.3  การวางแผนเข้าชมพิพิธภณัฑ์  อาจารย์  และเจา้หน้าท่ีการศึกษาของ

พิพิธภณัฑ์ ควรมีการวางแผนการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ก่อนท่ีจะพานักเรียนไปห้องการเรียนรู้ภายใน

พิพิธภณัฑ์  หากเป็นไปได้พิพิธภณัฑ์แต่ละแห่งควรจดัให้มีห้องเรียนสําหรับใช้จดักิจกรรมของ

พิพิธภณัฑ์  และควรมีขนาดพอประมาณสําหรับรองรับนกัเรียนจาํนวนมาก  และมีอุปกรณ์ช่วยใน

การเรียนการสอน เช่น  กระดานดาํ  หรือเคร่ืองฉายสไลด ์ เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

 1.1.4  การตอ้นรับของทางพิพิธภณัฑ์  เม่ือมีกลุ่มนกัเรียนมาเขา้ชม  ทางพิพิธภณัฑ์

ควรทาํการตอ้นรับดว้ยความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และเป็นมิตร  ในการสร้างความรู้สึกเป็นมิตร  

สามารถทาํไดด้ว้ยการกล่าวตอ้นรับจากเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์  การแนะนาํสถานท่ีภายในพิพิธภณัฑ ์

และส่ิงจะไดเ้ขา้ชม  การแนะนาํสถานท่ีอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดรับฝากส่ิงของหรือสุขา  

เป็นตน้  การกล่าวตอ้นรับควรจะสั้น  เพราะนกัเรียนมกัจะมีสมาธิสั้น  และมีการพูดคุยกบัอาจารยท่ี์

นาํมาถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการ   

 1.1.5  การประเมินผล  เพื่อใหก้ารเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เป็นประโยชน์อยา่งสูงสุด  และ

ถึงแม้ว่าการทาํกิจกรรมภายในพิพิธภณัฑ์จะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีการศึกษาของ

พิพิธภณัฑ์  แต่กลบัถึงโรงเรียนอาจารยค์วรมีส่วนช่วยในการต่อยอดความรู้ในชั้นเรียนให้สัมพนัธ์

กบัความรู้ในพิพิธภณัฑ์ดว้ย  การประเมินผลสามารถทาํไดโ้ดย  การเขียนรายงาน  การแสดง  การ

เตน้รํา  ดนตรี  เป็นตน้ 

1.2  การศึกษาภายนอกพพิธิภัณฑ์   

 พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนัไม่ควรท่ีจะเป็นเพียงฝ่ายรอให้ประชาชนไปเขา้ชมเพียงอยา่ง

เดียว  พิพิธภณัฑค์วรจะดาํเนินงานในเชิงรุกดว้ยการจดัการบริการเขา้สู่กลุ่มประชาชน  เช่นเดียวกนั

จดัการศึกษาแก่นักเรียนไม่ควรจะมุ่งหวงัให้นักเรียนมาพิพิธภณัฑ์อย่างเดียวเท่านั้น  การจดัการ

ศึกษาภายนอกพิพิธภณัฑ ์ มีส่ิงองคป์ระกอบต่างๆดงัน้ี 

 1.2.1  การให้ยืมวตัถุจดัแสดง  พิพิธภณัฑ์สามารถจดัส่ิงของให้โรงเรียนยืมได ้ 

อาจจะเป็นส่ิงของท่ีเป็นวตัถุจริงๆ หรือทาํข้ึนเป็นพิเศษสําหรับให้ยืม  โดยทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงการ

รักษาความปลอดภยั  และการอนุรักษ์รักษาสภาพวตัถุนั้น  ความสําคญัของการให้โรงเรียนยืม

ส่ิงของในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือการใหอ้าจารยส์ามารถนาํวตัถุพิพิธภณัฑม์าใชใ้นการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนได ้ประโยชน์ของการใหย้มืคือวตัถุพิพิธภณัฑส์ามารถใชเ้พื่อประโยชน์ในดา้นการศึกษา

สําหรับอาจารย ์และนกัเรียนอย่างแทจ้ริง และนอกจากน้ียงัช่วยกระตุน้ให้อาจารย ์และนกัเรียนรัก

การเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในท่ีสุด  การให้ยืมส่ิงของก็อาจมีขอ้เสียอยู่บา้ง เช่น  ส่ิงของท่ียืมนั้นอาจะ

เสียหายหรือถูกทาํลายได้โดยง่าย  ส่ิงของท่ีให้ยืมอาจทาํให้ส่ิงของท่ีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์ไม่

สมบูรณ์  หรือการใหย้มืส่ิงของอาจใชเ้วลานานในขณะท่ีเสียค่าใชจ่้ายสูง 

 24 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

25 

  1.2.2  นิทรรศการเคล่ือนท่ี  ลกัษณะของนิทรรศการเคล่ือนท่ีในบางพื้นท่ีคือการนาํ

วตัถุจัดแสดง พร้อมทั้ งส่ืออ่ืนๆ มาจัดแสดงในพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์  เน้ือหาของ

นิทรรศการเคล่ือนท่ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภณัฑ ์หรือเป็นนิทรรศการ

หวัขอ้พิเศษท่ีทาํข้ึนใหม่ก็ได ้

  1.2.3  การบรรยายในชั้นเรียน  นกัเรียนมกัเกิดความประทบัใจ และสนใจในการ

เรียนมากกวา่ปกติ  หากมีการเชิญวิทยากรพิเศษบรรยายนอกเหนือจากอาจารยท่ี์สอนอยูเ่ป็นประจาํ  

หากทางพิพิธภณัฑ์ต้องการสร้างความประทบัใจ  ภณัฑารักษ์ควรท่ีจะหาโอกาสไปบรรยายให้

นกัเรียนฟังในชั้นเรียนบา้ง 

  1.2.4  ชมรมเด็ก และกิจกรรมในวนัหยดุ  ส่ิงท่ีทาํให้พิพิธภณัฑ์ดูมีชีวิตชีวมากท่ีสุด

คือการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในวนัหยุด  ซ่ึงเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความประทบัใจใน

บรรยากาศการเรียนรู้ และรักการเขา้พิพิธภณัฑ์ในตลอดชีวิต  พิพิธภณัฑ์ท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีการศึกษา

โดยเฉพาะ  อาจจะติดต่อให้อาจารยข์องโรงเรียนท่ีอยู่ใกล ้หรืออาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการเขา้มา

ช่วยจดักิจกรรมและดูแล  นอกจากน้ีหากมีการจดักิจกรรมสําหรับเด็กวยัรุ่น  ก็อาจเป็นกิจกรรม

เก่ียวกบังานพิพิธภณัฑบ์า้ง  และควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของภณัฑารักษ ์ งานมหกรรม หรืองานพิเศษ  

วิธีท่ีดีอีกทางหน่ึงคือ การจดังานมหกรรม และมีกิจกรรมทางการศึกษาภายในงาน สามารถกาํหนด

ระยะเวลาไดว้า่จะใชเ้วลาเท่าใด  อาจจะคร่ึงวนั หรือ 1-2 สัปดาห์   

  1.2.5  การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้  ขอ้ไดเ้ปรียบของการเรียนในพิพิธภณัฑ์คือ  มี

บรรยากาศของการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ  และมีการวดัผลท่ีไม่เคร่งเครียด  แต่ส่ิงท่ีทาง

พิพิธภณัฑ์ควรพิจารณาคือ การจดัหลักสูตรอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จ และหลักสูตรจะ

สอดคล้องกับเป้าหมายของพิพิธภณัฑ์อย่างไร  และหลกัสูตรจะสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ

โรงเรียนอยา่งไร  ดงันั้นจึงควรจะมีการประเมินคุณค่าของหลกัสูตรและประเมินวา่หลกัสูตรประสบ

ความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

 

2.  พพิธิภัณฑ์กบัหลกัสูตรการเรียนการสอน  

หลกัสูตรการศึกษาโดยทัว่ไปแลว้คือ วตัถุประสงคข์องการศึกษาในสาขาวิชานั้น ซ่ึง

ประกอบดว้ยเน้ือเร่ือง กาํหนดเวลา กิจกรรม และชั้นเรียน โดยในปัจจุบนัไดพ้ยายามจดัให้นกัเรียนมี

ประสบการณ์จากการเรียนรู้  โดยคาํนึงถึงความสามารถทางการศึกษาและอายขุองนกัเรียน 

กระทรงศึกษาธิการ (2545 : 23) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรวา่  คือ ขอ้กาํหนดว่า

ดว้ยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเน้ือหาสาระในการวดัผลการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมตามท่ีกาํหนดในจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
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ในการร่างหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีการเชิญ

เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถาน ใหร่้วมร่างหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนดว้ย  เพื่อให้อาจารยไ์ด้

ทราบวา่จะสามารถใชป้ระโยชน์จากพิพิธภณัฑ์ในการเรียนการสอนไดอ้ย่างไร  และพิพิธภณัฑ์ก็มี

แนวทางในการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของโรงเรียนดว้ยเช่นกนั   

ประเภทของหลกัสูตรการเรียนการสอน  

กรมวชิาการ (2545 : 37 - 47) ไดจ้าํแนกประเภทของหลกัสูตรการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรรายวิชา หรือหลกัสูตรเน้ือหาวิชา เป็นรูปแบบการจดัหลกัสูตรท่ีเก่าแก่

ท่ีสุด และยงัใช้มาจนถึงปัจจุบนั  เนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชา สาระ และความรู้ของวิทยาการต่างๆ 

เป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้  

2.  หลกัสูตรกวา้ง หรือหลกัสูตรหมวดวิชา เป็นหลกัสูตรท่ีมีการผสมผสานความรู้ 

โดยรวมวชิาต่างๆท่ีมีเน้ือหาสาระใกลเ้คียงกนัมารวมกนัเป็นหมวดวชิาเดียวกนั  

3. หลกัสูตรสัมพนัธ์วชิา หรือหลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์  เป็นการนาํเอาเน้ือหาวิชาต่างๆ 

ท่ีสอดคล้องกนัหรือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัมาเช่ือมโยงเขา้หากนั แล้วสอนวิชาเน้ือหาเหล่านั้นใน

คราวเดียวกนั แต่ความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละวชิายงัคงอยู ่

4.  หลกัสูตรแบบแกนกลาง หรือหลกัสูตรแบบแกนร่วมกนั เป็นการรวบรวมเน้ือหา

ความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนัให้มีความสัมพนัธ์และผสมผสานกนั ให้

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคมเป็นหลกั 

5.  หลกัสูตรแบบบูรณาการ เป็นหลกัสูตรท่ีนาํเน้ือหาของวิชาต่างๆ มารวมเขา้ดว้ยกนั 

ทาํให้เอกลกัษณ์ในแต่ละวิชาหมดไป รวมเอาประสบการณ์การเรียนรู้จากหลายๆวิชา มาจดัเป็น

หมวดหมู่ของประสบการณ์  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ท่ีต่อเน่ือง มีคุณค่าต่อการ

ดาํรงชีวติ และพฒันาผูเ้รียนในทุกๆดา้น  

6.  หลกัสูตรแบบเอกตับุคคล เป็นหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการ และความ

สนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ทาํให้ผูเ้รียนเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละคน  สามารถพฒันา

ตนเองเป็นอิสระจากผูอ่ื้น  ผูส้อนจะจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนเพียงลาํพงั หรือเรียน

ร่วมกบัผูอ่ื้นก็ได ้

7.  หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล เป็นหลกัสูตรท่ีครูและนกัเรียนวางแผนร่วมกนัตามความ

เหมาะสมและความสนใจของผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริมและดึงเอาศกัยภาพของผูเ้รียนอกมาให้มากท่ีสุด

เท่าท่ีจะมากได ้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน  มีทางเลือกกิจกรรมการเรียนหลายดา้น 

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จริง  สอดคล้องกบัความตอ้งการ ความสามารถ ความสนใจของตนเองและ

ชุมชน   
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8.  หลกัสูตรท่ีเน้นผูเ้รียน เป็นหลกัสูตรท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั 

และเนน้บทบาทของผูเ้รียน  ในหน่ึงวิชาอาจมีหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัทั้งเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล 

9.  หลกัสูตรเพื่อชีวติและสังคม หรือหลกัสูตรท่ียึดกิจกรรมกระบวนการทางสังคมและ

การดาํรงชีวิต  เป็นหลักสูตรท่ียึดชีวิตจริงและสังคมของผูเ้รียนเป็นหลกั เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  รวมทั้งมีส่วนร่วมในวฒันธรรมของสังคม 

10. หลกัสูตรประสบการณ์ หรือหลกัสูตรกิจกรรมแบบประสบการณ์  เป็นหลกัสูตรท่ี

เนน้ประสบการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั  หลกัสูตรยึดหลกัท่ีวา่ การเรียนรู้เกิด

จากประสบการณ์ และประสบการณ์สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ การจดัหลกัสูตรจึงเนน้การ

เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัวิธีการแกปั้ญหา ลงมือกระทาํและ

วางแผนดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ  

11.  หลกัสูตรกระบวนการ เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้วธีิการมากกวา่รูปแบบ  ในการเรียนรู้จะ

ยดึรายวชิาหรือปัญหาสังคมก็ได ้ แต่วธีิการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการ  ดงันั้นก่ีจดัหลกัสูตรจะมุ่งการ

พฒันาทกัษะของกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ 

12.  หลกัสูตรเกณฑ์ความสามารถ เป็นหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้จบการศึกษาใน

ระดบัหน่ึงๆ นั้นมีทกัษะและความสามารถในดา้นต่างๆตามท่ีตอ้งการ  เป็นหลกัสูตรท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้

เน้ือหาซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา  แต่จะมุ่งเน้นพฒันาทกัษะ  ความสามารถและ

ค่านิยมซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบนัและอนาคตของผูเ้รียน  ถึงแมว้า่ความรู้จะเปล่ียนแปลงไป  

แต่ผูเ้รียนก็ยงัสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดเ้พราะมีการปรับตวัใหท้นักบัความตอ้งการของสังคม 

   

สาระการเรียนรู้แกนกลางข้ันพืน้ฐาน 

ในปัจจุบนัคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีความเหมาะสม

มากยิ่งข้ึน โดยได้มีการจดัทาํสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็น 8 กลุ่ม ในแต่ละระดับชั้น ดังน้ี 

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2552 : 14 - 50 ) 

 

1. สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพื้นฐานท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต การ

อาชีพ และเทคโนโลย ีมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังไทย
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และสากล  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน 

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างพอเพียง และมีความสุข โดยมีสาระสําคญั ดงัน้ี (สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 11) 

 1.1  สาระที ่1 การดํารงชีวติและครอบครัว   

1.1.1  มาตรฐาน ง 1.1  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มี

ทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้

พลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

1.2  สาระที ่2 การออกแบบและเทคโนโลย ี  

1.2.1  มาตรฐาน ง 1.2  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจการเทคโนโลยีและกระบวนการ

เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใชช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี

ความคิดสร้างสรรค ์เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม

ในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

1.3  สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

1.3.1  มาตรฐาน ง 1.3  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และ

อาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

1.4 สาระที ่4 การอาชีพ  

1.4.1  มาตรฐาน ง 1.4  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจ มีทกัษะท่ีจาํเป็น มีประสบการณ์ เห็น

แนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 

2.  สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตาม

ศกัยภาพ  โดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 14) 

2.1  สาระที ่1 จํานวนและการดําเนินการ  

2.1.1  มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใช้

จาํนวนในชีวติจริง 

2.1.2  มาตรฐาน ค 1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและ

ความสัมพนัธ์ 

2.1.3  มาตรฐาน ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
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2.1.4  มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้

2.2  สาระที ่2 การวดั   

2.2.1  มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิง

ท่ีตอ้งการวดั 

2.2.2  มาตรฐาน ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  

2.3  สาระที ่3 เรขาคณติ   

2.3.1   มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

2.3.2   มาตรฐาน ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (Visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ 

(Spatial resoning) และใชแ้บบจาํลองทางเราขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา  

2.4  สาระที ่4 พชีคณติ   

2.4.1   มาตรฐาน ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์รูปแบบ (pattern) ความสัมพนัธ์ และ

ฟังคช์นั 

2.4.2   มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร์ (mathematical model) แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาํไปใช้

แกปั้ญหา 

2.5  สาระที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   

2.5.1   มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ความสัมพนัธ์ และ

ฟังคช์นั 

2.5.2   มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นใน

การคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

2.5.3   มาตรฐาน ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ

ตดัสินใจและแกปั้ญหา 

2.6  สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์   

2.6.1  มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

3. สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารใน

สถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้
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ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด

ความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ มีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

3.1  สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร  

3.1.1   มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ 

และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

3.1.2  มาตรฐาน  ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.3  มาตรฐาน  ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น

ในเร่ืองต่างๆโดยการพดูและการเขียน 

3.2  สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม  

3.2.1  มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมเจา้ของ

ภาษา และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

3.2.2  มาตรฐาน  ต 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย  และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.3  สาระที ่3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่   

3.3.1  มาตรฐาน ต 3.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุมสาระ

การเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

3.4  สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  

3.4.1  มาตรฐาน ต 4.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

3.4.2  มาตรฐาน ต 4.2  ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

 

4. สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูว้ิจยัมีการฝึกฝนทักษะจนเกิดความชํานาญ เพื่อ

ประโยชน์ในการส่ือสาร การเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาํไปใช้จริงในชีวิตประจาํวนั  

โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 14) 

4.1  สาระที ่1 การอ่าน  

4.1.1  มาตรฐาน ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้

ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
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4.2  สาระที ่2 การเขียน  

4.1.2  มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ 

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

4.3  สาระที ่3 การฟัง การดู และการพูด   

4.3.1  มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

4.4  สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย   

4.4.1  มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียน 

แปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

4.5  สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม   

4.5.1  มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมของไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

5.  สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงกบั

ความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และการสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการใน

การสืบเสาะ หาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย  เหมาะสมกับระกับชั้ น  โดยมี

สาระสาํคญั ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 20) 

5.1  สาระที ่1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ  

5.1.1  มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของ

โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กัน มีการกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

5.1.2  มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี

ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิง

ท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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5.2  สาระที ่2 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม   

5.2.1  มาตรฐาน ว 2.2. เขา้ใจส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ส่ิงแวดล้อมกบัส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ และจิตวทิยาศาสตร์ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.2.2  มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  การใชท้รัพยากร 

ธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก นาํความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

5.3  สาระที ่3 สารและสมบัติของสาร   

5.3.1  มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสาร

กบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

5.3.2  มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะ

ของสารนการเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.4  สาระที ่4 แรงและการเคลือ่นที ่  

5.4.1  มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และ

แรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์

อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 

5.4.2  มาตรฐาน ว 4.2  เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติ 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

5.5  สาระที ่5 พลงังาน  

5.5.1  มาตราฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การ

เปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.6  สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก   

5.6.1  มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอก

โลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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5.7  สาระที ่7 ดาราศาสตร์และอวกาศ   

5.7.1  มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลคซ่ีและเอกภพ การ

ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.7.2  มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการ

สํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิต

และส่ิงแวดลอ้ม 

5.8  สาระที ่8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

5.8.1  มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ

สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี

แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ภายใใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้ นๆ เข้าใจว่า

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

6.  สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการ

ทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษยกิ์จกรรม่ทาง

ศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม ตลอดจนการนาํไปสุ่การ

พฒันาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพได ้ โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 14) 

6.1  สาระที ่1 ทศันศิลป์   

6.1.1  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค ์วเิคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ

อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั 

6.1.2  มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และ

วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 

6.2  สาระที ่2 ดนตรี  

6.2.1  มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วพิากษ ์ วจิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
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6.2.2  มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์  และ

วฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 

6.3  สาระที ่3 นาฎศิลป์  

6.3.1  มาตรฐาน ศ 3.1 เขา้ใจและแสดงออกทางนาฎศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่ออย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

6.3.2  มาตรฐาน ศ 3.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์  และ

วฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 

 

7.  สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   

มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทั้งในฐานะ

ปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัในสังคม  การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรท่ีมี

อยูอ่ย่างจาํกดั  เขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความ

เขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น  มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม  สามารถ

นําความรู้ไปปรับใช้ในการดํา เ นินชีวิต  เ ป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 2552)  โดยมีสาระสําคญั  ดงัน้ี (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 16) 

7.1  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

7.1.1  มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่และปฏิบติัตาม

หลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

7.1.2  มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธาํรง

รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

7.2  สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม  

7.2.1  มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มี

ค่านิยมท่ีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ

สังคมโลกอยา่งสันติสุข 
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7.2.2  มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ 

ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

7.3  สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์   

7.3.1  มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการในการผลิตและบริโภค  

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ   

7.3.2  มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์

ทางเศรษฐกิจ  และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

7.4  สาระที ่4 ประวตัิศาสตร์   

7.4.1  มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทาง

ประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

7.4.2  มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนัในดา้น

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคญั และ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

7.4.3  มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มีความรัก ความภูมิใจ และธาํรงความเป็นไทย 

7.5  สาระที ่5 ภูมิศาสตร์   

7.5.1  มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของ

สรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการ

คน้หาวเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.5.2  มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

8.  สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

เป็นกลุ่มสาระท่ีศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมายเพื่อการดาํรงสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพ และการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย ัง่ยืน  โดยมีสาระสําคญั 

ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 15) 
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8.1  สาระที ่1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์   

8.1.1  มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของ

มนุษย ์

8.2  สาระที ่2 ชีวติและครอบครัว   

8.2.1  มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมี

ทกัษะในการดาํเนินชีวติ   

8.3  สาระที ่3 การเคลือ่นไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 

8.3.1  มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่น

เกม และกีฬา 

8.3.2  มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติั

เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฏ กติกา มีนํ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 

และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

8.4  สาระที ่4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และป้องกนัโรค 

8.4.1  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรง

สุขภาพ การป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

8.5  สาระที ่5 ความปลอดภัยในชีวติ 

8.5.1  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เน่ืองจากยงัไม่เคยมีผูท้าํการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมทางศึกษาท่ีสอดคล้องกบั

หลกัสูตรการเรียนการสอนในพิพิธภณัฑสถาน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการศึกษา  และบทบาททางการศึกษาของพิพิธภณัฑสถานและหอศิลป์  ซ่ึง

มีดงัน้ี 

ศิริวัฒน์  แสนเสริม (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางพิพิธภณัฑศิ์ลปะ และนกัวชิาการศิลปะ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

ผูเ้ช่ียวชาญทางพิพิธภณัฑ์ศิลปะ และนักวิชาการศิลปศึกษา เก่ียวกับบทบาททางการศึกษาของ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน  

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า

กลุ่มประชากรท่ีศึกษามีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมากในเร่ืองหลักการของพิพิธภณัฑ์ศิลปะ  
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นโยบายทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์ศิลปะ  แผนปฏิบติัการของพิพิธภณัฑ์ศิลปะ บทบาททางการ

ศึกษาท่ีคาดหวงัของพิพิธภณัฑศิ์ลปะ  ซ่ึงตอ้งมีการใหค้วามรู้ทางสุนทรียศาสตร์  และการช่ืนชมงาน

ศิลปะ  การใหค้วามรู้ทางประวติัศาสตร์ศิลปะ  การใหค้วามรู้เชิงสหวิทยาการและมานุษยวิทยา  การ

ให้ความรู้เชิงสังคม  และพิพิธภณัฑ์ศิลปะในประเทศไทยควรท่ีเป็นแหล่งท่ีมีงานศิลปะท่ีมีคุณค่า  

ถือเป็นเป็นกลางแหล่งการศึกษาอย่างผสมผสานความรู้  คุณค่าทางประวติัศาสตร์  ความงามทาง

สุนทรียศาสตร์ และความช่ืนชมงานศิลปะ  การรู้หลักและวิธีการจดัเก็บสะสมงานศิลปะ  การ

ส่งเสริมคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และสร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปะ และการให้ความรู้เชิง

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต  สังคม สภาพแวดลอ้ม คติความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี และ

อิทธิพลของลทัธิต่างๆ โดยผา่นงานศิลปะ 

ชํานาญ  ภูมิล ี(2542) ไดศึ้กษาการนาํเสนอรูปแบบการพฒันาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เพื่อการศึกษา โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการใช้

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพื่อการศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพฒันา

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพื่อการศึกษา และ 3) เพื่อนาํเสนอรูปแบบการพฒันาพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเพื่อการศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการพฒันาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อ

การศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี (1) ด้านบุคลากรการศึกษา  มีนักวิชาการศึกษา ผูป้ระสานงานกับ

สถานศึกษา และเจา้หนา้ท่ีนาํชมท่ีเพียงพอกบัผูเ้ขา้ชม (2) ดา้นการจดันิทรรศการ มีการนาํเสนอให้ผู ้

เขา้ชมไดรั้บทั้งความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า ความงาม ความสําคญั และสามารถศึกษาหาความรู้ได้

ดว้ยตนเอง มีส่ือภาพ และเสียง เอกสารแจก คู่มือนาํชมประกอบการชม ในการชมจะมีการบรรยาย

สรุปก่อนการเขา้ชม อุปกรณ์นาํชมด้วยตนเอง  มีเสียงบรรยายอตัโนมติั  มีการแสดงแสงสีเสียง 

คอมพิวเตอร์วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์  ผูเ้ขา้ชมสามารถทดลองได ้(3) มีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ทางการศึกษาไดแ้ก่ ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการ ห้องคน้ควา้สืบคน้ขอ้มูล ห้อง

บรรยาย ห้องประชุม ห้องสัมมนา นอกจากน้ียงัตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทัว่ไปอ่ืนๆดว้ย เช่นท่ี 

พักผ่อน ร้านอาหารและเค ร่ือง ด่ืม  ท่ี รับฝากของ และร้านขายของ ท่ีระลึก เ ป็นต้น (4 ) 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จะมีกิจกรรมทางการศึกษาด้วย เช่น การแสดงและการละเล่นต่างๆ 

สัปดาห์วิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรมหรือค่ายเยาวชน และการจดัประกวดและ

แข่งขนัต่างๆ โดยมีการร่วมมือจากสมาชิกพิพิธภณัฑสถาน (5) ในการติดต่อเขา้ชม ครูหรือสถาบนั

ตอ้งมีการเตรียมการทั้งในดา้นความรู้และความสะดวกในการเขา้ชม  ภายหลงักลบัจากการเขา้ชมจะ

มีตอ้งมีการประเมินผลดว้ย 

จารุวรรณ  กรุณานํา (2549) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม เร่ือง “อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก – พิพิธภณัฑ์พระ
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อาจารยว์นั อุตฺตโม” สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นดงแสนดอ อาํเภอส่องดาว 

จงัหวดัสกลนคร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม เร่ือง “อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก – พิพิธภณัฑ์พระอาจารยว์นั อุตฺ

ตโม” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ อาํเภอส่องดาว จงัหวดั

สกลนคร มีขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การ

สร้างหลกัสูตร การประชาพิจารณ์หลกัสูตร  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

นกัเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน นกัวิชาการอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก และ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิพิธภณัฑ์พระอาจารย์วนั อุตฺตโม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ 

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษา ในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

พบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งการให้มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม เร่ือง “อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก – พิพิธภณัฑ์พระอาจารยว์นั 

อุตฺตโม” สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในขั้นตอนการสร้างหลกัสูตร ไดอ้งคป์ระกอบของ

หลกัสูตรดงัน้ี  วิสัยทศัน์ของหลกัสูตร  ความเป็นมาและความสําคญัของหลกัสูตร หลกัการของ

หลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้

และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายภาค  การวดัและประเมินผล ในขั้นตอนประชาพิจารณ์หลกัสูตร 

พ บ ว่ า ห ลัก สู ต ร มี ค ว า ม ชัด เจ น   เ ห ม า ะ ส ม   ส อด ค ล้อ ง กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า รข อ ง ท้อ ง ถ่ิ น   

มีความสําคญัและเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน  ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกนั

อนุรักษแ์หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

ธีรศักดิ์  วเิศษชัยนุสรณ์ (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติต่อ

การศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ินในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร  โดย

วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑสถานเป็นส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนวิชาทอ้งถ่ินของเรา 1  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ช่วย

เสริมสร้างให้นกัเรียนเกิดความรู้ในดา้นศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 2) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด

ของครูผูส้อนและเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบับทบาทในการปลูกฝังเด็กนกัเรียนให้รู้จกัและเห็น

คุณค่าของพิพิธภณัฑสถานในด้านการศึกษาประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3) เพื่อศึกษา

แนวความคิดของนักเรียนท่ีผ่านการเรียนวิชาท้องถ่ินของเรา 1 เก่ียวกับคุณค่าในการอนุรักษ์

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และการใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑสถานประกอบการเรียน  มีขั้นตอน

การศึกษา 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากพื้นท่ี

การศึกษา  และการใช้แบบสอบถามนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 และมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 ทุก
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โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนวิชาทอ้งถ่ินของเรา 1 ด้วยการสุ่มตวัอย่างโรงเรียนละ 50 ชุด  ผล

การศึกษาพบว่า ไม่ได้มีบทบาทในการเรียนการสอนของนักเรียนมธัยมศึกษามากนัก  สําหรับ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกาํแพงเพชร  ผูบ้ริหารมีความสนใจงานทางดา้นการศึกษา  แต่ยงัมีปัญหา

การใหค้วามสาํคญักบัระดบัการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกนั  ขาดการส่ือสารระหวา่งพิพิธภณัฑสถานกบั

โรงเรียน  และไม่ไดเ้ป็นแหล่งขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีครูผูส้อนไดน้าํเน้ือหาไปสอนใน

ชั้นเรียน  สาํหรับโรงเรียน  ครูผูส้อนเห็นวา่พิพิธภณัฑสถานมีส่วนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้มาก  แต่

มีปัญหาดา้นการเดินทางเพื่อนาํนกัเรียนไปเขา้ชมพิพิธภณัฑสถาน  ปัญหาทศันคติระหวา่งครูผูส้อน

กับเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑสถาน  และครูผู ้สอนไม่สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับท้องถ่ินจาก

พิพิธภัณฑสถาน  เพื่อนํามาใช้สอนนักเรียนได้ ครูบางท่านจึงไม่ได้แนะนําให้มาหาข้อมูล

ประกอบการเรียน 

นพวรรณ วัจนสุนทร  (2553)  ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ : 

กรณีศึกษามิวเซียมสยาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) หาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อการให้บริการ

ของพิพิธภณัฑ์  2) เพื่อหาความคิดเห็นท่ีสะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม

ของพิพิะภณัฑใ์นรูปของความพึงพอใจในวธีิทางการตลาดและความพึงพอใจส่วนตวัในฐานะท่ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว  มีวิธีการการ 2 รูปแบบ คือ 1) การใช้แบบสอบถามสุ่มตวัอย่างผูท่ี้มาเขา้ชม

พิพิธภณัฑ์  จากนั้นจึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในรูปของค่าร้อยละ-ค่าเฉล่ีย  2) การสังเกตการณ์  ผล

การศึกษาพบวา่ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม ในส่วนของการตลาด  บรรยากาศ การ

บริการของพิพิธภณัฑ ์และความสะดวกในการเขา้ถึง มีความพึงพอใจสูง  แต่พิพิธภณัฑ์ยงัมีจุดอ่อน

ซ่ึงยงัทาํใหก้ารบริการบางส่วนไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น จาํนวนมคัคุเทศกมี์ไม่เพียงพอ ร้านจาํหน่ายอาหาร

ในพิพิธภณัฑ์มีนอ้ยเกินไป  และร้านจาํหน่ายสินคา้ท่ีระลึกมีน้อยเกินไป ซ่ึงผูท้าํการศึกษาเสนอว่า

หากมีการแกไ้ขปรับปรุง จะทาํให้พิพิธภณัฑ์น้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์ และจะมีผูเ้ขา้

ชมจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 

สุธาทิพย์ สุธีธร (2545) ไดท้าํการศึกษาการสร้างรูปแบบกิจกรรมสําหรับพิพิธภณัฑ์

ไดโนเสาร์ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปฎิบติัการดว้ยการทดลองจดักิจกรรมการศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์   กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาเป็น

เด็กอายุระหว่าง 8-12 ปี ท่ีมีความสนใจเร่ืองราว เก่ียวกบัไดโนเสาร์   กิจกรรมท่ีทดลองจดัข้ึนมี

ทั้งหมด 15 กิจกรรม   ซ่ึงมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีเน้นการลงมือปฏิบติัเหมือนการทาํงานของนกั

โบราณชีววิทยา  เช่น การขุดและการอนุรักษ์กระดูกไดโนเสาร์  กิจกรรมท่ีเป็นเกม   การเลือก

ประเภทกิจกรรมผูว้จิยัไดพ้ิจารณาจากความสนใจและความตอ้งการของเด็กในวยัของกลุ่มเป้าหมาย

เป็นหลกั  เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและอยากท่ีเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัไดโนเสาร์  จากนั้นจึงมีการทาํ
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แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของเด็ก  ผลจากแบบสอบถามพบว่า เด็กส่วนใหญ่ชอบ

กิจกรรมท่ีขุดกระดูกไดโนเสาร์ และกิจกรรมท่ีไดว้ิ่งเล่น เช่น  เกมถัว่วิเศษ และเกมไดโนปาร์ต้ี 

มากกว่ากิจกรรม ท่ีนัง่อยู่เฉยๆ เช่น เกมบอกหน่อยไดไ้หม เป็นตน้ ผลจากแบบทดสอบก่อนและ

หลังทาํกิจกรรม พบว่าเด็กท่ีไม่เคยเข้าค่ายกับทางพิพิธภณัฑ์  สามารถทาํแบบทดสอบก่อนทาํ

กิจกรรมไดร้้อยละ 30  และหลงัทาํกิจกรรมไดร้้อยละ 80  ส่วนเด็กท่ีเคยมาเขา้ค่ายกบัทางพิพิธภณัฑ์

แล้วสามารถทาํแบบทดสอบก่อนทาํกิจกรรมได้ร้อยละ 65 หลงัทาํกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 80-90  

แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากการเขา้ค่ายและทาํกิจกรรม  เด็กจะไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน  ผลการศึกษาพบวา่

กิจกรรมท่ีท่ีใช้ในการทดสอบเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในพิพิธภณัฑ์ ไดโนเสาร์ได้ดี   แต่ยงัมี

ขอ้บกพร่องท่ียงัตอ้งได้รับการแก้ไข  เช่น  ความเหมาะสมของสถานท่ีพกัในการเข้าค่าย  ท่ีไม่

สามารถรองรับเด็กจาํนวนมากๆ ได ้นอกจากน้ีรูปแบบการจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์น้ี  จะเป็นส่ือท่ี

ช่วยใหค้รู ผูป้กครอง และมคัคุเทศกน์าํไปใชก้บัเด็กหรือผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ให้เรียนรู้เร่ืองไดโนเสาร์

อยา่งเพลิดเพลินและไดรั้บความรู้ไปพร้อมกนั 

อญัชลรัีตน์ มิลนิทสูต  (2548) ไดท้าํการศึกษา การใชพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งการเรียนรู้ใน

การจดัการเรียนการสอนศิลปศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชคื้อ ครูสอนศิลปศึกษาระดบั

มธัยมตน้ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ((X)) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการใช้พิพิธภณัฑ์ในการเรียนการสอนวิชาทศันศิลป์ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนได้พฒันาความรู้และความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(ทศันศิลป์) ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ((X) = 4.35) ในเร่ืองความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความเช่ือทางวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ 2) ดา้นลกัษณะการใชพ้ิพิธภณัฑ์

ในการเรียนการสอนวชิาทศันศิลป์ของครูศิลปะ  2.1) ขั้นการเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะใชพ้ิพิธภณัฑ์ ครู

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ((X) = 4.30) โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพผลงานท่ีจดั

แสดงในพิพิธภณัฑ์  2.2) ขั้นการทาํกิจกรรมในพิพิธภณัฑ์  ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก ((X) = 4.02) ในเร่ืองการใชแ้หล่งขอ้มูลความรู้ท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัทาํข้ึนในการเผยแพร่ 

เช่นเอกสารหรือแผน่พบั  2.3) ขั้นสรุปผลภายหลงัการใชพ้ิพิธภณัฑ์ ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก ((X) = 4.19) ในเร่ืองการประเมินผลการใชพ้ิพิธภณัฑ์ดว้ยการจดักลุ่มอภิปราย 

3) ดา้นประโยชน์ของการใชพ้ิพิธภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอนวชิาทศันศิลป์ครูส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ((X) = 4.61) โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสามารถไดศึ้กษาผลงาน
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ศิลปะท่ีหลากหลาย 4) ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและพิพิธภณัฑ์เพื่อส่งเสริม

การศึกษาในวชิาทศันศิลป์ ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ((X) = 4.06) ในเร่ือง

การส่ือสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงขอให้ทาง

พิพิธภณัฑ์จดัทาํขอ้มูลเฉพาะเร่ือง หรือ ตามความตอ้งการของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งคน้ควา้หา

ความรู้สําหรับผูเ้รียน เช่น ห้องสมุด และเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ ส่วนเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ((X) = 3.75) ในเร่ืองการเนน้ความร่วมมือระยะยาวและการส่ือสารระหวา่ง

พิพิธภณัฑ์กบัครูสอนศิลปะ  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในความตอ้งการของทั้ง 2 ฝ่ายและ

ร่วม กันส รุป วัต ถุ ป ระ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า หม า ย ท า ง ก า รจัดก า ร เ รีย น ก า ร ส อ นใ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปฎิบติัการ (Action research) เนน้การลง

มือปฏิบติัของผูร่้วมวิจยัและกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดลอง  คน้หา  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่  และเป็น

การวจิยัเชิงคุณภาพ  ในการศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้นั้น  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอขั้นตอน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. การรวบรวมข้อมูล 

1.1  การรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร   

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   

1.1.1  ความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ไดแ้ก่ พระราช

ประวติั และพระราชประวติัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  การจดัแสดงในห้องต่างๆ ประวติั

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมภายในวงัสระปทุม  ตลอดจนแนวความคิดของการจัดแสดง

พิพิธภณัฑ ์

1.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในพิพิธภณัฑ์  ไดแ้ก่  รูปแบบของกิจกรรม

ทางการศึกษาในพิพิธภณัฑ ์ ประโยชน์ของกิจกรรมทางการศึกษา  

1.1 3  พิพิธภณัฑก์บัการเรียนการสอนของโรงเรียน  

1.1.4  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

1.2  การรวบรวมขอ้มูลดา้นการประเมินผลกิจกรรม   

ผูว้ิจยัได้แจกกิจกรรมวดัผลให้แก่นักเรียนท่ีมาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์โดย

ไม่ไดเ้รียกคืน  เน่ืองจากตอ้งการให้นกัเรียนทาํกิจกรรมดว้ยความเพลิดเพลินมากกวา่ตอ้งรีบทาํส่ง

เพื่อเอาคะแนน  และบางกิจกรรมตอ้งใชเ้วลาในการทาํ  การตรวจวดัผลความถูกตอ้งของกิจกรรมจึง

เป็นหน้าท่ีของอาจารยผ์ูส้อน  และนาํผลนั้นมาตอบในแบบสอบถามท่ีทางพิพิธภณัฑ์แจกให้กบั

อาจารย ์ ซ่ึงทางพิพิธภณัฑไ์ดแ้จง้วา่ใหส่้งทางโทรสาร ไปรษณีย ์หรืออีเมล ์
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2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1  การวเิคราะห์เน้ือหาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

และประเมินวตัถุจดัแสดง  โดยไดส้ํารวจวา่ในแต่ละห้องจดัแสดงมีวตัถุใดจดัแสดงบา้ง  และวตัถุ

แต่ช้ินนั้นมีคุณค่าทางดา้นใด  สามารถนาํมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร และมีเน้ือหาสาระท่ีได้

จากการศึกษาวตัถุช้ินนั้นอยา่งไร 

การออกแบบกิจกรรมอยู่ภายใตแ้นวคิดการเรียนรู้ผ่านจากวตัถุจดัแสดง  ซ่ึงเป็น

หลกัการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไป  ตามท่ีเครม เค ทอลบอยส์(4 6Graeme K. Talboys, 1996  : 

102 – 104 ) กล่าววา่ส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสาํคญัท่ีสุดในการจดัแสดงนิทรรศการก็คือวตัถุ

จดัแสดง  วตัถุจดัแสดงหน่ึงช้ินอาจมีการตีความหมายได้มากกว่าหน่ึงความหมาย หรือมีการ

ตีความหมายต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบท   และนาํหลกัแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการมาใช ้ ซ่ึงการเรียนรู้เชิง

บูรณาการหมายถึงการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงศาสตร์สาขาต่างๆ  ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานเขา้

ดว้ยกนั   ดงันั้นพิพิธภณัฑ์จึงอาจเป็นสถานท่ีให้ความรู้มากกวา่หน่ึงวิชา  และวตัถุจดัแสดงหน่ึงช้ิน

อาจใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ไดม้ากกวา่หน่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้  แนวความคิดของของการใชว้ตัถุเป็น

ส่ือการเรียนรู้และการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์จึงตอ้งการให้นกัเรียนมีความรู้ทั้งเร่ืองราวพระราช

ประวติัและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  รวมทั้งบริบทอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   

เช่น  ส่ิงแวดลอ้ม  สภาพสังคมวิถีชีวิตผูค้น  และการรับอิทธิพลวฒันธรรมจากวฒันธรรมต่างๆใน

สมยัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี  10 แสดงแนวความคิดแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 

และนาํหลกัวตัถุจดัแสดงเป็นศูนยก์ลาง  มาเป็นหลกัในการพิจารณาในฐานะท่ีวตัถุจดั

แสดงเป็นส่ือในการเรียนรู้  โดยพบว่าวตัถุทุกช้ินในห้องจดัแสดงแต่ละห้องสามารถใช้เป็นส่ือใน

การเรียนรู้ได ้ และวตัถุทุกช้ินสามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ไดม้ากกวา่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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เทคนิค 

การทาํ/อายุ 

 

ลกัษณะทาง 

สุนทรียะ 

ผู้เป็นเจ้าของ

วัฒนธรรม 

วตัถุจัด

แสดง 

วทิยาศาสตร์ 

วสัดุทีนํ่ามาใช้ทํา 

ประวตัิศาสตร์ 

การรับวัฒนธรรม

จากจีน 

 ความเกีย่วข้องกับ

สมเด็จพระพนัวัส

สาอยัยกิาเจ้า 

คณติศาสตร์ 

การวัดขนาดและ

หาปริมาตร 

ศิลปะ 

ทรงและลวดลาย

ของแจกัน 

ภาษาต่างประเทศ/

ภาษาไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 11  แสดงแนวความคิดของหลกัวตัถุจดัแสดงเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 12  แสดงแนวความคิดของหลกัวตัถุจดัแสดงเป็นศูนยก์ลางเม่ือยกตวัอยา่งประกอบแจกนั

สมยัราชวงศชิ์ง 
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3.2  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆ กบัเน้ือหาของ

พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

3. 3  การวเิคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

4.  การสังเคราะห์ 

4.1  การออกแบบเนือ้หาคําบรรยายในพพิธิภัณฑ์ 

เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมทางการศึกษากบัท่ีเหมาะสมกบั

เน้ือหาของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  และสร้างหลกัสูตรการสอนภายในพิพิธภณัฑ์

ท่ีใชว้ตัถุจดัแสดงเป็นส่ือใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  โดยเป็นเน้ือหาการบรรยายในพิพิธภณัฑ์ซ่ึงมีความรู้

เก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  แต่สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ   เม่ือได้

หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีพิพิธภณัฑ์กาํหนดข้ึนเองแลว้นั้น  จึงไดเ้ชิญกลุ่มนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษา

อยู่ในช่วงชั้นการเรียนท่ีของโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ทั้งท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในต่างจงัหวดั  ไดเ้ขา้มาทดลองเรียนในพิพิธภณัฑ์ดว้ยการฟัง

การบรรยายในหัวขอ้ต่างๆ สถานท่ีท่ีใช้ในการบรรยายคือหอนิทรรศการและพระตาํหนักใหญ่  

จากนั้นจึงมีการแจกกิจกรรมให้นกัเรียนทดสอบความรู้ความเขา้ใจ  โดยเน้ือหาท่ีบรรยายในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีดงัน้ี 

4.1.1  การทาํบญัชีครัวเรือน  เป็นเน้ือหาการบรรยายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ และเทคโนโลย ี มีเน้ือหาดงัน้ี 

“การทาํบญัชีครัวเรือนหรือบญัชีรายรับรายจ่ายเป็นหลกัการทาํบญัชีเบ้ืองตน้  ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการบริหารเงินโดยทัว่ไป  ซ่ึงประโยชน์ของการจดบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

ไดแ้ก่ 

1.  ช่วยบนัทึกความทรงจาํท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัวา่ใชจ่้ายส่ิงใดบา้ง 

2.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลฐานะทางการเงิน 

3.  ช่วยพฒันานิสัยในการทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน 

4.  ช่วยทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 

5.  ทาํใหรู้้จกัประหยดัค่าใชจ่้ายกบัส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 

6.  เพื่อกาํหนดเป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน 

46รายละเอียดเบ้ืองตน้ของบญัชีครัวเรือนไดแ้ก่  รายรับ46 คือ รายการตวัเงินท่ีไดรั้บเขา้

มา  เช่น  เงินท่ีไดจ้ากการขายสินคา้  เงินท่ีไดจ้ากการทาํงาน เงินเดือน  เงินท่ีไดจ้ากบิดามารดา เป็น

ตน้  46รายจ่าย คือ รายการตวัเงินท่ีไดจ่้ายออก เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่านํ้ า ค่าไฟ เป็นตน้ 
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เงินคงเหลือ คือ รายการตวัเงินรายรับท่ีหกัรายการตวัเงินท่ีจ่ายออกแลว้  ซ่ึงอาจจะเป็นปกติหรือติด

ลบก็ได ้

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ทรงเป็นเจ้านายท่ีประหยดั และมธัยสัถ์  รู้จัก

หลกัการบริหารพระราชทรัพยท์ั้งรายรับและรายจ่าย  ทรงสั่งให้ขา้หลวงทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายราย

เดือนทุกเดือนเพื่อใหท้รงทอดพระเนตร” 

 4.1.2  การวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ  เป็นเน้ือหาการบรรยาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีเน้ือหาดงัน้ี 

“มิติของวตัถุ หมายถึง ดา้นของวตัถุซ่ึงเป็นดา้นกวา้ง ดา้นยาวหรือดา้นสูง (หนา) 

ของวตัถุนั้น โดยทัว่ไป วตัถุอาจมี 1 มิติ 2 มิติ หรือ 3 มิติ 

วตัถุหน่ึงมิติ หมายถึง วตัถุท่ีมีความยาวดา้นเดียว ไม่มีความกวา้ง ความสูง (หนา) 

เช่น เส้นท่ีลากไปบนพื้นหรือกระดาษ  

วตัถุสองมิติ หมายถึง วตัถุท่ีมีความกวา้งและความยาว ไม่มีความสูง (หนา) เช่น 

รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 

ตาราง ตวัอกัษรในหนงัสือ เป็นตน้ สูตรการหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ  คือ ความกวา้ง X ความยาว  

วตัถุสามมิติ หมายถึง วตัถุท่ีมีความกวา้ง ความยาว ความสูง (หนา) เช่น รูปปริซึม

ฐานสามเหล่ียม รูปปริซึมฐานส่ีเหล่ียม รูปปริซึมฐานห้าเหล่ียม รูปพีระมิดฐานสามเหล่ียม รูป

พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม รูปทรงกระบอก รูปทรงรี หนงัสือ สมุด ดินสอ โต๊ะ เกา้อ้ี วิทยุ โทรทศัน์ วีดิ

ทศัน์ เป็นตน้ สูตรการหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ  คือ ความกวา้ง X ความยาว X  ความสูง  

ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระ

พนัวสัสาอยัยกิาเจา้  ซ่ึงมีทั้งแบบสองมิติและสามมิติ” 

4.1.3  คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบในชีวติประจาํวนั  เป็นเน้ือหาการบรรยายของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คาํศพัทท่ี์นาํมาใชน้ี้เป็นส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนพระองคท่ี์ จดัแสดง

ในหอ้งต่างๆ มีคาํศพัทภ์าษาองักฤษ มีเน้ือหาดงัน้ี   

ตารางท่ี 6 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัส่ิงของส่วนพระองค ์

ห้อง คําศัพท์ 

หอ้งพิธี Ceremony Room, table, chair, plate, folk, spoon, knife, 

glass vase, flower, cupboard, carpet, door, window, 

chandelier, Chinese ceramic, European ceramic 
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ตารางท่ี 6  แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัส่ิงของส่วนพระองค ์(ต่อ) 

หอ้งรับแขก Guest Room, painting, ship model, clock, table, flower pot, 

curtain, wall, door, window, carpet, chair, sofa, chandelier 

โถงบนัไดหนา้,โถงบนัไดหลงั 

และเฉลียง 

Main stair, portrait painting, landscape painting, clock, 

window, stair, chandelier embroidery, bas-relief sculpture, 

floral tray 

หอ้งเทา Bedroom, table, bed, book, portrait painting, chair, cabinet, 

picture frame, baby powder container, medicine bottle set, 

crystal sets, bathroom, towel, bathtub, toilet, window, 

curtain, carpet, door 

หอ้งทรงพระอกัษร Study Room, writing desk, chair, sofa, book, pen, envelop 

knife, lighter, ink, magnifying glass, clock, cabinet, portrait 

photo, picture frame, lamp, type writer, medicine bottle, 

calendar, binocular, door, window 

หอ้งทรงพระสาํราญ Living Room, writing desk, chair, sofa, book, pen, envelop, 

paper, envelop knife, ink, lamp, magazine, newspaper, six 

sides table, cabinet, portrait painting, picture frame, pillow, 

dog sculpture, ceramic, Thai lacquer ware, European 

ceramic, Chinese ceramic, door, window 

หอ้งทรงนมสัการ Pray Room, chandelier, Buddha image, picture frame, King 

statute, cabinet, mattress, flower vase, flower tray, altar 

table 

หอ้งพระบรรทม Bedroom, bed, pillow, blanket, table, marble doll crystal 

sets, cabinet, chair, portrait painting, picture frame, perfume 

bottle, cloth model, shoes, bathroom, bathtub, toilet, towel, 

door, window, curtain, carpet 

หอ้งนิทรรศการชัว่คราว document cabinet, bank note, coin, toy, airplane model, 

ship model 
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4.1.4  คาํราชาศพัท์  เป็นเน้ือหาบรรยายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็น

การเล่าเร่ืองพระราชประวติัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ โดยมีการสอดแทรกการใช้คาํราชา

ศพัทท่ี์ถูกตอ้ง  แต่ตอ้งมีเน้ือความท่ีง่ายเหมาะสาํหรับนกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2  มีเน้ือหาดงัน้ี 

“สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 

2405   ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเจา้จอมมารดาเป่ียม  ทรง

มีพระเชษฐา-พระอนุชา 3 พระองค ์ และพระเชษฐภคินี-ขนิษฐา 2 พระองค ์ ทรงเป็นพระภรรยาเจ้า

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และมีพระราชโอรสธิดาทั้งส้ิน 8 พระองค ์  ทรงมีพระ

ราชนัดดา  3 พระองค์  ต่อมาทั้ง 2 พระองค์  คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่อานนัทมหิดล  และ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษัตริย์  

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้สวรรคต ณ วงัสระปทุม เม่ือทรงมีพระชนมายุได ้ 

93  พรรษา    

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้มีนํ้าพระราชหฤทัยเมตตาเป็นท่ียิ่ง ไดพ้ระราชทาน

พระราชานุเคราะห์แก่ผูย้ากไร้มิไดข้าด เม่ือคร้ังเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 

๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาํขา้วสารท่ีวงัสระปทุมมีอยู่ ออกแจกจ่ายแก่ประชาชน ท่ี

ขาดแคลน ประชาชนพายเรือมารับจนแน่นคลองแสนแสบ  นอกจากนั้น ยงัโปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อนํ้ า 

สระนํ้า ใหป้ระชาชนในชนบทมีนํ้าสะอาดสาํหรับอุปโภคบริโภคดว้ย 

ทรงส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั  ทรงสนับสนุนสตรีให้มีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียน

ในระดบัสูง ทรงเน้นให้ศึกษารอบดา้น ไม่เพียงแต่ความรู้ในห้องเรียน โปรดให้เรียนรู้วิชาการเรือน 

งานหตัถศิลป์ การดูแลสุขภาพอนามยั อบรมใหเ้ป็นคนมีเหตุผล รู้จกัมธัยสัถ์ มีกิริยามารยาทและการ

วางตวัท่ีเหมาะสม  ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพย์ทาํนุบาํรุง และทรงสนับสนุนกิจการโรงเรียนทั้ง

ในพระนคร และภูมิภาคหลายแห่ง ประการสําคญั คือ ยงัไดพ้ระราชทานทุนส่งนกัเรียนไปศึกษา

วชิาแพทยแ์ละพยาบาลเพื่อกลบัมาจะไดช่้วยพฒันาวงการแพทยไ์ทย 

ทางด้านการแพทย์  ทรงมีส่วนช่วย ริ เ ร่ิมการจัดตั้ งสภาอุณาโลมแดงหรือ

สภากาชาดไทยในปัจจุบนั และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการทาํนุบาํรุงกิจการสภากาชาดไทย

จนพฒันาเป็นปึกแผน่มัน่คงมาจนทุกวนัน้ี  ทรงริเร่ิมงานหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เม่ือคร้ังสมยัตอ้งใช้

เกวียนเป็นพาหนะ พระราชทานท่ีดินและพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างและพฒันาโรงพยาบาล

สมเด็จ ณ ศรีราชา  และทรงสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลศิริราช อนัส่งผลให้การแพทยแ์ละการ

สาธารณสุขไทยมัน่คงมาจนถึงปัจจุบนั” 
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4.1.5  เร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา  พืชและสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในวงัสระปทุม  เป็น

เน้ือหาการบรรยายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  มีเน้ือหาดงัน้ี 

“พืช 

พืชคือส่ิงมีชีวิตท่ีมีเซลล์แบบยูคาริโอต และสามารถสร้างอาหารด้วยการ

สังเคราะห์ดว้ยแสงโดยใชร้งควตัถุคลอโรฟิลล ์พืชแบ่งออกได ้3 ชนิด ตามแหล่งท่ีข้ึน ไดแ้ก่ พืชบก 

พืชนํ้า และพืชกาฝากท่ีข้ึนตามตน้ไมอ่ื้นหรือส่ิงก่อสร้าง  

เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้ายงัมีพระชนม์ชีพอยู่ ได้โปรดให้ปลูก

ผลไมห้ลากชนิดท่ีสามารถนาํมารับประทานได ้ เช่น กลว้ย มะม่วง ขนุน มะปราง มะยงชิด ส้มโอ 

ล้ินจ่ี และพืชสวนครัว  เม่ือมีผลมากเหลือจากการรับประทานจึงโปรดให้นาํไปจาํหน่ายเป็นรายได้

เพื่อไวใ้ช้ดูแลขา้ราชบริพาร นอกจากน้ียงัทรงโปรดให้ปลูกไมไ้ทยท่ีมีกล่ินหอม เช่น แก้ว พิกุล  

ลัน่ทม  และตน้ไมท่ี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคเร้ือนคือ กระเบาใหญ่ เป็นตน้ 

ต่อมาเม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาประทับท่ี 

วงัสระปทุม  โปรดให้มีการปลูกพรรณไมเ้พิ่มเติม จากการสํารวจของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ (2553 : 50 - 70) พบวา่ภายในวงัสระปทุม มีไมต้น้ทั้งส้ิน 2,256 ตน้ และมีชนิดไม้

ทั้งส้ิน 330 ชนิด  โดยมีตน้ไมช้นิดท่ีมีมากท่ีสุด 20 ชนิดแรก ไดแ้ก่  ข่อย หมากเขียว มะม่วง ลัน่ทม 

หมากนวล ปาลม์ขวด หวา้ กระเบาใหญ่ เต่าร้าง พิกุล แกว้ พะยอม อินทรชิต หมากเหลือง ปาล์มสิบ

สองปันนา ทรงบาดาล มะฮอกกานี หูกวาง ประตูบา้น ปาโลแซนโตส เป็นตน้ 

สัตว ์

สัตว ์คือส่ิงมีชีวิตพวกท่ีมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ประกอบดว้ยหลายๆเซลล์ท่ีมีการแบ่ง

หนา้ท่ีของแต่ละเซลลเ์พื่อทาํหนา้ท่ีเฉพาะอยา่ง  ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงสร้างอาหารเองไม่ได ้ดาํรงชีวิต

ไดห้ลายลกัษณะทั้งบนบกในนํ้ า และบางชนิดเป็นปรสิต  ตั้งแต่สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัจนถึงสัตว์

ท่ีมีกระดูกสันหลงั เช่น ไส้เดือน ผเีส้ือ แมว หมาป่า งู ดอกไมท้ะเล ฟองนํ้า จนรวมไปถึงมนุษย ์

เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ยงัมีพระชนมชี์พอยู่  โปรดให้มีการเล้ียง

กวางไวท่ี้สวนกวาง (สวนทางดา้นทิศตะวนัตกของพระตาํหนกัใหญ่) และในพระนิพนธ์เร่ืองเจา้นาย

เล็ก-ยวุกษตัริย ์ของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็

ไดก้ล่าวถึงลิงท่ีเล้ียงในวงัสระปทุมดว้ย 

จากการสํารวจของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2553 : 40 - 70) 

พบวา่ภายในวงัสระปทุม มีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 6 ชนิด เป็นสัตวเ์ล้ียง 2 ชนิด เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 3 

ชนิด มีชนิดท่ีกาํลงัสูญพนัธ์ุอยา่งยิ่ง 1 ชนิด   พบนกอยา่งนอ้ย 39 ชนิด เป็นนกประจาํถ่ิน 32 ชนิด 

นกอพยพ 7 ชนิด มีนกขมิ้นทา้ยทอยดาํท่ีเป็นทั้งนกประจาํถ่ินและอพยพ  มีสัตวเ์ล้ือยคลาน 16 ชนิด  
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มีสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก  8 ชนิด  ปลาท่ีไดจ้ากการสังเกตบนผวินํ้ า 9 ชนิด  พวกสัตวท่ี์มีลาํตวัเป็น

ขอ้ปลอ้งและแมลงบางชนิดท่ีไดจ้ากการสาํรวจ ไดแ้ก่ ก้ิงกือกระบอก หอยทากแอฟริกา แมลงท่ีพบ

มาก ไดแ้ก่ จกัจัน่ มวนแดง ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผเีส้ือหลายชนิด ไดแ้ก่ ผเีส้ือหนอนกาฝากธรรมดา ผีเส้ือ

หนอนใบรักลายเสือ และผเีส้ือกะทกรกธรรมดา” 

4.1.6  ศิลปะท่ีอยูร่อบตวัเรา  เป็นเน้ือหาบรรยายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มี

เน้ือหาดงัน้ี 

“ศิลปะโดยทัว่ไปหมายถึง  การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวกบัทางดา้นอารมณ์ หรือ

สุนทรียะ  อาจเกิดจากแรงบนัดาลในท่ีเป็นส่ิงเร้าจากภายนอก  หรือเกิดจากจินตนาการของศิลปิน

เอง  วิธีการสร้างสรรค์ศิลปะจากส่ิงเร้าหรือแรงบนัดาลใจจากภายนอก  สามารถไดจ้ากธรรมชาติ

และส่ิงเเวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั  การฝึกการสังเกตธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้ี  นกัเรียนควรฝึกการใช้

ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ปาก  และมือ โดยเฉพาะตา ในทางศิลปะ เราจะดูว่าภาพท่ี

สังเกตนั้น มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง เช่น ประกอบไปดว้ยเส้นเเบบใด มีรูปราง รูปทรง สี หรือพื้นผิว

เป็นอยา่งไร  วธีิการฝึกการสังเกตโดยใชป้ระสาททั้ง ๕ มีดงัน้ี  การใชต้า ใชม้องลกัษณะภายนอกวา่ 

วิ่งท่ีมองเห็นนั้นมีลกัษณะอย่างไร เช่น มีรุปร่างรูปทรงอย่างไร มีสีอะไรบา้ง  ลกัษณะเส้นโคง้  

เส้นตรงเป็นอยา่งไร  มิติของวตัถุเป็นอยา่งไร  เป็นตน้  การใชหู้  ใชฟั้งเสียงของส่ิงต่างๆ วา่ มีเสียง

ดงัอย่างไร เช่น มีเสียงหนกั-เบา เสียงเเหลม-ทุม้ เป็นตน้การใช้จมูก ใช้ดมกล่ินของส่ิงต่างๆ ว่ามี

กล่ินอยา่งไร เช่น มีกล่ินหอม มีกล่ินเหม็น มีกล่ินฉุน เป็นตน้การใชป้าก ใชชิ้มรสให้รู้วา่ส่ิงต่างๆ มี

รสชาติอยา่งไร เช่น มีรสเคม็ มีรสหวาน มีรสเปร่ียว เป็นตน้การใชมื้อ  ใชส้ัมผสัพื้นผิวส่ิงต่างๆ วา่มี

ลกัษณะอยา่งไร เช่น ผวิหยาบ ผวินุ่ม ผวิล่ืน ผวิขรุขระ เป็นตน้” 

4.1.7  พุทธประวติั  และประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีวงัสระปทุม  เป็นเน้ือหาบรรยาย

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  มีเน้ือหาดงัน้ี 

“ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีวงัสระปทุม 

วงัสระปทุมเดิมสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี 5) พระราชทานให้สําหรับเพื่อสร้างเป็นวงัของสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหิดลอดุล

เดช พระราชโอรสของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  วงัสระปทุมไดส้ร้างข้ึนสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) โดยมีอาณาเขตดงัน้ี ทิศเหนือ ติดคลองบางกะปิหรือคลอง

แสนแสบ  ทิศใตติ้ดถนนบาํรุงเมืองหรือถนนพระรามท่ี 1 ทิศตะวนัออกติดคลองอรชรริมวดัปทุม

วนาราม ทิศใตติ้ดถนนพญาไท แต่เดิมพื้นท่ีของวงัสระปทุมเป็นท่ีสวน มีการยกร่องปลูกพืช เช่น 

ขา้วโพด ออ้ย สวนผกั สวนดอกไม ้เป็นตน้ 
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พระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ทรงเป็นเจา้นายท่ีสนพระราชหฤทยัในพุทธศาสนา

เป็นอย่างยิ่ง ทรงศรัทธาในการบุญ ทรงศีลทรงธรรมเป็นประจาํ โปรดเกลา้ฯ ให้ถวายอาหาร

บิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณรทุกวนั ณ วงัสระปทุม  ทรงถวายกปัปิยภณัฑ์แก่พระภิกษุ สามเณรใน

วดัต่างๆ และทรงถวายผา้พระกฐินวดัหลวงและวดัราษฎร์เป็นประจาํทุกปี  พระราชทานพระราช

ทรัพยบ์าํรุงกุฏิ อาคารในวดัต่างๆ โปรดเกลา้ฯ สร้างโรงเรียนพระปริยติัธรรม พระราชทานพระราช

ทรัพยใ์นการจดัพิมพห์นงัสือธรรม อยูเ่สมอ  ภายในห้องทรงนมสัการ ณ พระตาํหนกัท่ีประทบั  มี

การจดัแสดงพระพุทธรูปซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงกราบไหวบู้ชา พระพุทธรูป

ถือเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ซ่ึงมีการสร้างเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวติัตอนสําคญั  ไดแ้ก่ ปาง

ปฐมเทศนา ปางสมาธิ  ปางมารวชิยั ปางนาคปรก ปางลีลา  เป็นตน้” 

4.1.8  ยาสามญัประจาํบา้น ยาสมุนไพร  เป็นเน้ือหาบรรยายของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีเน้ือหาดงัน้ี 

“สมุนไพร หมายถึง “พืชท่ีใชท้าํเป็นเคร่ืองยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาท่ีได้

จากส่วนของพืช สัตว ์และแร่ ซ่ึงยงัมิไดผ้สมปรุง หรือ แปรสภาพ ยาสมุนไพรเป็นยาพื้นบา้นท่ีถูก

นาํมาใชรั้กษาโรคภยัไขเ้จ็บในสมยัโบราณมาเป็นเวลานาน ก่อนท่ีจะมีการนาํมาแผนปัจจุบนัมาใช้

รักษาโรคในประเทศไทย  

 สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ไดท้รงเห็นถึงคุณค่าของสมุนไพร ซ่ึงสามารถใช้

รักษาโรคได ้จึงโปรดให้ปลูกตน้ไมท่ี้มีสรรพคุณทางยาไวท้ัว่วงัสระปทุม เช่น กระเบาใหญ่ หมาก

เขียว  มะม่ว  ลัน่ทม พะยอม  อินทรชิต หวา้ ข่อย พิกุล แกว้ เป็นตน้ 

นอกจากยาสมุนไพรซ่ึงเป็นยาพื้นบา้นแลว้  สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ก็โปรด

ใชย้าสามญัประจาํบา้นซ่ึงมีทั้งยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั  ยาเหล่าน้ีมีบางชนิดท่ีทาํ

มาจากสมุนไพรไทยหลายชนิดท่ีประกอบรวมกนั  ไดแ้ก่  ยามหาหิงค ์ ใชข้บัลมในลาํไส้  ยาธาตุ  

ใชบ้รรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ  ยานตัถุ์หอม  ใชแ้กว้ิงเวียน เป็นลม และยาแผนใหม่ท่ีสังเคราะห์

จากกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ยายคูาลิปตสั ใชสู้ดดมแกห้วดั คดัจมูก ใชท้าแกฟ้กชํ้ า2 0 ยาเม็ด

ควนิิน  ใชรั้กษาโรคมาลาเรีย ยาทิงเจอร์ไอโอดีน ใช้ใส่แผลสดเพื่อฆ่าเช้ือโรค  ยาเม็ดโซดา

มินต์  ใช้บรรเทาอาหารจุกเสียด แน่นทอ้ง  ยาโซดาไบคาร์บอเนต  ใช้บรรเทาอาการทอ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ  ยาแอสไพริน ใชล้ดอาการไข ้ และด่างทบัทิม ใชล้า้งแผลเพื่อฆ่าเช้ือโรค”   
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางท่ี  7  สรุปกิจกรรมการบรรยายในกลุ่มสาระต่างๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เร่ือง มวีตัถุประสงค์ 

การงานอาชีพ และ

เทคโนโลย ี

การทาํบญัชีครัวเรือน ใหน้กัเรียนเรียนรู้หลกัการทาํบญัชีครัวเรือน 

และความเป็นอยู่อยา่งพอเพียง มธัยสัถข์อง

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

คณิตศาสตร์ การวดัหาปริมาตรของวตัถุ

สองมิติ และวตัถุสามมิติ 

ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การวดั และคาํนวนหา

ปริมาตรของส่ิงเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ภาษาต่างประเทศ คาํศพัทภ์าษาองักฤษ ใหน้กัเรียนเรียนรู้คาํศพัทเ์ก่ียวกบัพระราช

ประวติั และคาํศพัทข์องส่ิงของเคร่ืองใช ้

ภาษาไทย คาํราชาศพัท ์ ใหน้กัเรียนเรียนรู้คาํราชาศพัทจ์ากพระราช

ประวติั 

วิทยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ใหน้กัเรียนเรียนรู้จกัพืชและสตัวท่ี์อาศยัใน 

วงัสระปทุม 

ศิลปะ ศิลปะรอบตวัเรา ใหน้กัเรียนรู้จกัศิลปะท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มรอบๆ 

ตวั 

สงัคม ศาสนา และ

วฒันธรรม 

พุทธประวติั  การใชแ้ผนท่ี  

และวิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์ 

ใหน้กัเรียนทราบถึงความเป็นมาของวงัสระ

ปทุม ความเป็นพุทธมามกะ และพระราชกรณีย

กิจของสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

พละศึกษาและสุข

ศึกษา 

ยารักษาโรค ใหน้กัเรียนทราบถึงการใชย้ารักษาโรค ทั้งยา

สามญัประจาํบา้นและยาสมุนไพรแผนโบราณ 

 

4.2  การออกแบบกจิกรรม 

เม่ือนกัเรียนไดรั้บการบรรยายตามเน้ือหาท่ีทางพิพิธภณัฑ์กาํหนดข้ึนแลว้นั้น  ใน

ตอนทา้ยทางพิพิธภณัฑ์ไดแ้จกกิจกรรมให้นกัเรียนทาํภายในพิพิธภณัฑ์  เพื่อทดสอบความรู้ความ

เขา้ใจ  โดยกิจกรรมท่ีทาํข้ึนน้ีทางพิพิธภณัฑ์ได้จดัทาํแจกคาํเฉลยให้กับอาจารยท่ี์เป็นผูค้วบคุม

นกัเรียนและมาเขา้ชมพิพิธภณัฑพ์ร้อมกนั  เน่ืองจากทางพิพิธภณัฑ์ไดก้าํหนดให้อาจารยเ์ป็นผูต้รวจ

กิจกรรม  ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์

กิจกรรมท่ีแจกให้  มีทั้งส้ิน 8 กิจกรรม  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละกิจกรรม  

ไดแ้ก่  

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี เร่ืองการทาํบญัชีครัวเรือน 
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2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และ

วตัถุสามมิติ 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ืองคาํศพัท์ภาษาองักฤษท่ีพบใน

ชีวติประจาํวนั 

 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองคาํราชาศพัท ์

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา (พืชและสัตว)์ 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ืองการศิลปะรอบตวัเรา 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พุทธประวติั  การใช้

แผนท่ี  และ ระเบียบวธีิการศึกษาประวติัศาสตร์ 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ืองยาสามญัประจาํบา้น และยา

สมุนไพร  

โดยท่ีกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทางพิพิธภัณฑ์ได้แจกคาํเฉลยให้กับ

อาจารย ์เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีคาํถามแบบปลายปิด คือ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และ

วตัถุสามมิติ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ืองคาํศพัท์ภาษาองักฤษท่ีพบใน

ชีวติประจาํวนั 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองคาํราชาศพัท ์

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา (พืชและสัตว)์ 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พุทธประวติั  การใช้

แผนท่ี  และ ระเบียบวธีิการศึกษาประวติัศาสตร์ 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ืองยาสามญัประจาํบา้น และยา

สมุนไพร  

กิจกรรมสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ  ส่วนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยี  เร่ืองการทาํบญัชีครัวเรือน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ืองการศิลปะ

รอบตวัเรา  เป็นกิจกรรมท่ีมีคาํถามแบบปลายเปิด  มีจุดประสงคใ์ห้นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการคิด

อยา่งสร้างสรรค ์และจินตนาการได ้ การตรวจคาํตอบกิจกรรมน้ี  จึงให้อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย ์ 

จากนั้นผูว้ิจยัไดแ้จกแบบประเมินผลกิจกรรมให้อาจารย ์ เพื่อประเมินวา่กิจกรรมท่ีทางพิพิธภณัฑ์

จดัทาํข้ึนมีความเหมาะสมหรือไม่  เพื่อนาํมาวเิคราะห์  อภิปรายและสรุปผลเพื่อนาํเสนอเป็นรูปแบบ

กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑต์่อไป 
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ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  และกลุ่มตวัอยา่งสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยบุคคลจาํนวน 2  กลุ่ม 

คือ 

1.  อาจารย ์ ท่ีสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  คือ  โรงเรียนวดัปทุม

วนารามในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร  

และโรงเรียนในต่างจงัหวดั  ไดแ้ก่  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  3 4โรงเรียนวดั

ดอนยอ34  34โรงเรียนวดัหนองทองทราย34  3 4โรงเรียนวดัโคกสวา่ง3 4  3 4โรงเรียนวดัพรหมเพชร3 4  3 4โรงเรียนวดั

เกาะกา34  และ34โรงเรียนวดับุ่งเข้34  จงัหวดันครนายก   

2.  นกัเรียน ท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2 คือในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 

– 6  ในระดบัชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  คือ  โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนในต่างจงัหวดั  

ไดแ้ก่  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  3 4โรงเรียนวดัดอนยอ3 4  3 4โรงเรียนวดัหนองทอง

ทราย3 4  3 4โรงเรียนวดัโคกสวา่ง3 4  3 4โรงเรียนวดัพรหมเพชร3 4  3 4โรงเรียนวดัเกาะกา3 4  และ3 4โรงเรียนวดับุ่งเข้3 4  

จงัหวดันครนายก   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษามี 3 ประเภท  ดงัน้ี 

1.  เน้ือหาการบรรยายในพิพิธภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ไดจ้ดัทาํข้ึนจากการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของวตัถุ

จดัแสดงกบัเน้ือหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ไดแ้ก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ

เทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รวมถึงส่ือการเรียน

การสอนประกอบเน้ือหาการบรรยายแต่ละกลุ่มดว้ย 

2.  กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ไดแ้จกให้กบั

นกัเรียนมาเขา้ชมและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในพิพิธภณัฑ์ไดท้าํเพื่อทดสอบความรู้ความ

เขา้ใจ 

3.  แบบประเมินผล คือแบบประเมินท่ีให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมทาง

การศึกษาของพิพิธภณัฑ์  ผูป้ระเมินคืออาจารยท่ี์เป็นผูค้วบคุมนกัเรียนมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์  ซ่ึงเป็น

คาํถามแบบปลายปิดและมีการให้คะแนนตามความคิดเห็นของอาจารย ์ โดยแบ่งแบบประเมิน
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


 

ออกเป็น 8 ชุด ตามกิจกรรม  ในแต่ละแบบประเมินจะมีทั้งหมด 10 ขอ้  แบ่งหวัการประเมินเป็น 3 

ขอ้ใหญ่  คือ  ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  การนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์  และ

คุณลกัษณะของกิจกรรม 

ซ่ึงกิจกรรมและแบบประเมินน้ี  ทางผูว้ิจยัไดใ้หอ้าจารยน์าํกลบัไปทาํท่ีโรงเรียน  และ

ส่งผลมาท่ีผูว้จิยัทางโทรสาร ไปรษณีย ์และอีเมล ์

 

ตารางท่ี 8  แบบประเมินกิจกรรมตามความคิดเห็นของอาจารย ์

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

การเรียนรู้ของนักเรียน           

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น        

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง        

นัก เ รี ย นมี คว า มเ พลิ ด เพ ลิน ใ นก า ร ทํา

กิจกรรม        

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว        

การนําไปใช้ของอาจารย์           

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้         

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้          

คุณลกัษณะของกจิกรรม           

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน         

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ         

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้         

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน        

ในการวิเคราะห์แบบประเมินน้ี  ผูว้ิจยัใช้วิธีการของ4 6สถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) หมายถึง การบรรยายลกัษณะของขอ้มูล (Data) ท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากประชากรหรือ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจ ซ่ึงจะแสดงในรูป ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  ตามแบบของลิเคอร์ท  เพื่อนาํมาใช้ในการ

คาํนวนหาค่าสถิติ  โดยกาํหนดค่าดงัน้ี 
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มากท่ีสุด ค่าท่ีใชใ้นการคาํนวนคือ  5 

มาก  ค่าท่ีใชใ้นการคาํนวนคือ  4 

ปานกลาง ค่าท่ีใชใ้นการคาํนวนคือ  3 

นอ้ย ค่าท่ีใชใ้นการคาํนวนคือ  2 

นอ้ยท่ีสุด ค่าท่ีใชใ้นการคาํนวนคือ  1 

 

และเพื่อใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือและเป็นตวัแทนของขอ้มูลทั้งหมดท่ีจะนาํมาใชใ้น

การวเิคราะห์  ผูว้จิยัจึงไดน้าํมาคาํนวนหาค่ากลาง ซ่ึงไดแ้ก่ มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) มธัย

ฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) 

1.  มชัฌิมเลขคณิต  คือค่าเฉล่ียของขอ้มูลชุดนั้น ซ่ึงอาจเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสูตรไดด้งัน้ี 

มชัฌิมเลขคณิต =  ผลบวกของทุกค่าของขอ้มูล 

                               จาํนวนขอ้มูล 

2.  มธัยฐาน  คือ คะแนนหรือค่า ณ ตาํแหน่งก่ึงกลางของขอ้มูลชุดนั้น ซ่ึงขอ้มูลทั้งชุด

ไดรั้บการเรียงลาํดบัแลว้ 

3.  ฐานนิยม  คือ คะแนนหรือค่าท่ีมีความถ่ีสูงสุด หรือซํ้ ากนัมากท่ีสุดของขอ้มูลชุดนั้น
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวเิคราะห์เนือ้หาของพพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าและประเมินวตัถุจัดแสดง 

ในฐานะทีเ่ป็นส่ือในการเรียนรู้ 

ในการจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์  ส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสําคญัท่ีสุด 

คือวตัถุจดัแสดง  วตัถุจดัแสดงหน่ึงช้ินอาจมีการตีความหมายไดม้ากกวา่หน่ึงความหมาย หรือมีการ

ตีความหมายต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบท  ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาของห้องจดัแสดง

แต่ละหอ้ง  ประเมินวตัถุวตัถุจดัแสดงในฐานะท่ีเป็นหวัขอ้ในการเรียนรู้ หรือส่ือในการเรียนรู้  ดงัน้ี 

 

1 ห้องรับแขก 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

 

ตารางท่ี 9  แสดงการประเมินวตัถุจดัแสดงกบัเน้ือหาการบรรยายในหอ้งรับแขก  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. ชุดเกา้อ้ีและโซฟาลาย

หลุยส์ท่ี16 บุดว้ยผา้บุแบบ

ลายผา้ทอมือแบบท่ีเรียกวา่

ทาเพสตร้ี   

การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก 

รูปแบบทางศิลปะและ

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับไวใ้ช้

ตกแต่งในบางหอ้งของพระตาํหนกั 

ส่วนมากจะเป็นหอ้งท่ีตอ้งใชรั้บแขก 

หรือใชใ้นงานพิธี หรือเป็นหอ้งของ

พระราชโอรส เน่ืองจากเคร่ืองเรือน

จะตอ้งมีการโกห้รู และทนทาน 

 ผลกระทบของสังคม 

ไทยจากสงครามโลกคร้ัง 

ท่ี 1 

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนชุดน้ีเม่ือ พ.ศ. 2457 ในตอน

สัง่ซ้ือ เดิมตั้งใจจะทาสีทอง แต่ต่อมา

ไดท้รงเปล่ียนใหเ้ป็นสีไมธ้รรมชาติ

แทน เพราะเกรงจะดูหรูหราเกินไป 

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทย

ฝืดเคือง  ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่

โลกจากสงคราม 
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ตารางท่ี 9  แสดงการเน้ือหาการบรรยายกบัประเมินวตัถุจดัแสดงในหอ้งรับแขก (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

  คร้ังท่ี 1 แมจ้ะเป็นสงครามท่ีเกิดข้ึนใน

ยโุรป แต่กผ็ลกระทบมาถึงเอเชียและ

ประเทศไทยดว้ย 

2. ภาพจิตรกรรมแบบยโุรป ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก   

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยทนัสมยั

มากข้ึน มีรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา

ใช ้ รวมถึงในเร่ืองสุนทรียภาพดว้ย  ใน

สมยัน้ีมีการส่งภาพพระบรมวงศานุวงศ์

ไปวาดท่ีต่างประเทศตามแบบศิลปะ

ตะวนัตก  ซ่ึงมีความแตกต่างจากภาพ

จิตรกรรมตามแนวประเพณีแบบเดิม

ของไทย คือ มีการใชร้ะยะใกลไ้กลใน

ภาพ  รวมทั้งสดัส่วนของบุคคลในภาพ 

สีท่ีใชก้เ็หมือนจริงมากข้ึน มีการนาํ

แสงเงามาใชเ้พ่ือใหภ้าพสมจริงข้ึนดว้ย 

จิตรกรรมประเภทน้ีเรียกวา่แนวเรียลริ

สติก 

 การแต่งกายของคนไทย

สมยัก่อน 

เม่ือประเทศไทยไดเ้ปิดรับวฒันธรรม

จากตะวนัตกมากข้ึน  วฒันธรรม

ตะวนัตกไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในวิถี

ชีวิตดั้งเดิมหลายอยา่ง  รวมถึงการแต่ง

กายดว้ย  จากเดิมจะเห็นวา่สตรีเดิมจะ

นิยมห่มผา้สไบ คู่กบัการนุ่งโจง

กระเบนหรือนุ่งผา้ซ่ิน ส่วนบุรุษกนิ็ยม 

ถา้เป็นชาวบา้นจะถอดเส้ือ  ผา้เป็น

เจา้นาย หรือขนุนางจะนิยมสวมเส้ือผา้

ฝ้าย หรือผา้ไหม  เม่ือมีการรับ

วฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา  ทาํใหมี้การ

ผสมผสานการแต่งกายแบบตะวนัและ

ตะวนัออก 
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ตารางท่ี 9  แสดงการเน้ือหาการบรรยายกบัประเมินวตัถุจดัแสดงในหอ้งรับแขก (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

3. ประติมากรรมคนกาํลงั

ลากเรือ 

พระราชพิธีสรงสนาน ประติมากรรมคนกาํลงัลากเรือเป็น

ส่ิงของท่ีนกัเรียนโรงเรียนพระตาํหนกั

สวนกุหลาบ ทูลเกลา้ฯถวายสมเดจ็ฯ 

เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศเน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีสรงสนาน ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

พระราชพิธีการแต่งตั้งสยาม

มกฎุราชกมุาร เม่ือ พ.ศ. 2426 

 การแต่งตั้งสยาม

มกฏุราชกมุารคร้ังแรก

ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการแต่งตั้งสยาม

มกฎุราชกมุารข้ึนพระองคแ์รกในสมยั 

ร.5 ก่อนหนา้การแต่งตั้งสยาม

มกฎุราชกมุารนั้น ตาํแหน่งรัชทายาทคือ

ตาํแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคล  

ซ่ึงภายหลงัจากกรมพระราชวงับวรสถาน

มงคลองคสุ์ดทา้ยส้ินพระชนม ์ร.5 จึง

ยกเลิกตาํแหน่งกรมพระราชวงับวรสถาน

มงคล  และแต่งสยามมกฎุราชกมุารข้ึน

แทน ซ่ึงทรงรับแนวคิดน้ีมาจากประเทศ

องักฤษท่ีมีการแต่งตั้ง Crown Princess 

4. นาฬิกาโบราณ การบอกเวลา เม่ือประเทศไทยไดเ้ปิดรับวฒันธรรมจาก

ตะวนัตกมากข้ึน  วฒันธรรมตะวนัตกได้

เร่ิมเขา้มามีบทบาทในวถีิชีวติดั้งเดิมหลาย

อยา่ง  รวมถึงขา้วของเคร่ืองใชส้มยัใหม่  

ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน  คนโบราณจาก

เดิมท่ีเคยดูเวลาดว้ยการดูเงาแดด  การ

โคจรของพระอาทิตย ์จึงไดเ้ร่ิมเปล่ียนมาดู

เวลาจากนาฬิกา    

 

 

 

 

 

 59 



 

2  ห้องพธีิ 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 10  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งพิธี 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบตะวนัตก   การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับไวใ้ช้

ตกแต่งในบางหอ้งของพระตาํหนกั 

ส่วนมากจะเป็นหอ้งท่ีตอ้งใชรั้บแขก 

หรือใชใ้นงานพิธี หรือเป็นหอ้งของ

พระราชโอรส เน่ืองจากเคร่ืองเรือน

จะตอ้งมีการโกห้รู และทนทานแก่การ

ใชง้าน 

3. ชุดเซรามิคชุดจกัรี ส่ิงของสาํคญัในสมยั ร.5 ชุดเซรามิคชุดจกัรี  เป็นส่ิงของท่ี ร.5 สัง่

ทาํจากโรงงานแซรฟ ท่ีประเทศฝร่ังเศส  

สาํหรับเพ่ือใชพ้ระราชทานใหก้บัพระ

ราชวงศ ์เจา้นายท่ีมีความดีความชอบ   

ชุดเซรามิคชุดจกัรีมีทั้งหมด 10 สีดว้ยกนั 

4. ชุดเซรามิค จปร.  ส่ิงของสาํคญัในสมยั ร.5 ชุดเซรามิค จปร. เป็นส่ิงของท่ี ร.5 สัง่ทาํ

มาจากประเทศจีน สาํหรับเพ่ือใช้

พระราชทานใหก้บัพระราชวงศ ์ 

พระราชาคณะ และเจา้นายท่ีมีความดี

ความชอบ  โดยมีการนาํพระนามาภิไธย

ยอ่ จปร. มาผกูเป็นลายแบบอกัษรจีนหรือ

ท่ีเรียกกนัวา่ลายยี ่
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3 ห้องเทา 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 11  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งเทา  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบตะวนัตก   การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับไวใ้ช้

ตกแต่งในหอ้งของพระราชโอรส 

เน่ืองจากเคร่ืองเรือนชุดน้ีมีการสวย 

สง่างามเหมาะสมกบัเกียรติยศของพระ

ราชโอรสซ่ึงเป็นพระราชโอรส

พระมหากษตัริย ์

2. ชุดยาฝร่ัง ยารักษาโรคแผนใหม่

แบบตะวนัตก 

เดิมเวลาท่ีเจ็บป่วย คนไทยมกัจะรักษา

ดว้ยยาสมุนไพรไทย  แต่ต่อมาเม่ือมี

การรับวฒันธรรมจากตะวนัตกเขา้มาก็

เร่ิมมีการรักษาดว้ยยาเมด็แบบตะวนัตก  

3. ภาพจิตรกรรมแบบยโุรป ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

ภาพวาดแบบเรียลริสติก   

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยทนัสมยั

มากข้ึน มีรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา

ใช ้ รวมถึงในเร่ืองสุนทรียภาพดว้ย  ใน

สมยัน้ีมี 

  การส่งภาพพระบรมวงศานุวงศไ์ปวาด

ท่ีประเทศอิตาลีตามแบบศิลปะ

ตะวนัตก  ซ่ึงมีความแตกต่างจากภาพ

จิตรกรรมตามแนวประเพณีแบบเดิม

ของไทย คือ มีการใชร้ะยะใกลไ้กลใน

ภาพ  รวมทั้งสดัส่วนของบุคคลในภาพ 

สีท่ีใชก้เ็หมือนจริงมากข้ึน มีการนาํ

แสงเงามาใช ้

  เพ่ือใหภ้าพสมจริงมากข้ึนดว้ย เราเรียก

ภาพจิตรกรรมประเภทน้ีวา่แนวเรียลริ

สติก 
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ตารางท่ี 11  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งเทา (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

4. ชุดเคร่ืองแกว้เจียระไน ส่ิงของสาํคญัในสมยั ร.5 เป็นส่ิงของท่ี ร.5 สัง่ทาํมาเพ่ือใช้

พระราชทานใหก้บับุคคลต่างๆ 

 

 

4  ห้องทรงพระอกัษร 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 12  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งทรงพระอกัษร 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบตะวนัตก   การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับไวใ้ช้

ตกแต่งในหอ้งของพระราชโอรส 

เน่ืองจากเคร่ืองเรือนชุดน้ีมีการสวย 

สง่างามเหมาะสมกบัเกียรติยศของพระ

ราชโอรสซ่ึงเป็นพระราชโอรส

พระมหากษตัริย ์

2. หนงัสือภาษาต่างๆ ทั้ง

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ภาษาเยอรมนั 

ภาษาต่างประเทศ เป็นหนงัสือท่ีสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหิดล

อดุลเดชเคยทรงอ่าน 

3. เคร่ืองเขียนบนโต๊ะทรงพระ

อกัษร 

ส่ิงของท่ีใชใ้นการทาํงาน เป็นส่ิงของท่ีสมเด็จฯ เจา้ฟ้ามหิดลอดุล

เดชเคยทรงใชใ้นเวลาทรงงาน  

4. หลอดแกว้ทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ 

ส่ิงของท่ีใชใ้นการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์การแพทย ์

เป็นส่ิงของท่ีสมเด็จฯ เจา้ฟ้ามหิดลอดุล

เดชเคยทรงใชใ้นเวลาทรงงาน 

5. พิมพดี์ด ส่ิงของแบบโบราณ เป็นพิมพดี์ดท่ีสมเดจ็พระบรมราชชนก

ทรงสัง่มาจากองักฤษเพ่ือทรงนาํมาใช้

ทาํงาน เป็นพิมพดี์ดรุ่นแรกท่ีมีใน

ประเทศไทย 
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5  ห้องทรงพระสําราญ 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 13  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งทรงพระสาํราญ  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบ

ตะวนัตก   

การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับไวใ้ช้

ตกแต่งน้ี  ร่วมกบัเคร่ืองเรือนท่ีสัง่ทาํใน

ประเทศไทย และอยูใ่นคนละยุคสมยั  

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทรงมีความเป็นอยู่

อยา่งง่ายๆ สมถะ ของอะไรท่ีมีกท็รง

นาํมาใชไ้ด ้ 

2. เคร่ืองเรือนแบบไทย ความประหยดัมธัยสัถ์

ของสมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ 

3. หนงัสือภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ 

วารสารภาษาองักฤษรุ่น

แรกท่ีสัง่เขา้มาในประเทศ

ไทย 

เป็นหนงัสือท่ีสมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้เคยทรงอ่าน 

4. เคร่ืองเขียนบนโต๊ะทรง

พระอกัษร 

ส่ิงของท่ีใชใ้นการทาํงาน เป็นส่ิงของท่ีสมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้เคยทรงใชใ้นเวลาทรงงาน  

5. เคร่ืองเซรามิคสมยั

ราชวงศชิ์ง 

ส่ิงของในวฒันธรรมจีน เป็นส่ิงของสะสมของสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

6. เคร่ืองเงินและเคร่ืองถม ส่ิงของในวฒันธรรมไทย เป็นส่ิงของสะสมของสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

7. แจกนัเคลือบแบบยโุรป ส่ิงของในวฒันธรรม

ตะวนัตก 

เป็นส่ิงของสะสมของสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

8. ภาพจิตรกรรมแบบ

ยโุรป 

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

ภาพวาดแบบเรียลริสติก   

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการส่งภาพพระ

บรมวงศานุวงศไ์ปวาดท่ีประเทศอิตาลี

ตามแบบศิลปะตะวนัตก  ซ่ึงมีความ

แตกต่างจากภาพจิตรกรรมตามแนว

ประเพณีแบบเดิมของไทย คือ มีการใช้

ระยะใกลไ้กลในภาพ  ทั้งสดัส่วนของ

บุคคลในภาพ สีท่ีใชก้็ 
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ตารางท่ี 13  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งทรงพระสาํราญ (ต่อ)  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

  เหมือนจริงมากข้ึน มีการนาํแสงเงามา

ใชเ้พ่ือใหภ้าพสมจริงมากข้ึนดว้ย เรา

เรียกภาพจิตรกรรมประเภทน้ีว่าแนว

เรียลริสติก 

 

6. ห้องทรงนมัสการ 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 14  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งทรงนมสัการ  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบ

ตะวนัตก   

การรับอิทธิพลวฒันธรรม

จากประเทศตะวนัตก   

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

เคร่ืองเรือนน้ีจากหา้งเมเปิล แอนดโ์ค 

จาํกดั ประเทศฝร่ังเศส สาํหรับใชต้ั้งวาง

ส่ิงของท่ีทรงเคารพรัก และบูชา  

2. โต๊ะหมู่บูชาไมฝั้งมุก

แบบไทย 

ความมธัยสัถข์องสมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงมี

ความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆ  

3. พระพุทธรูปปางต่างๆ พุทธประวติัตอนต่างๆ  สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงเป็น

เจา้นายท่ียึดถิอปฎิบติัในธรรมะ 

4. พระบรมรูปลอยตวั

รัชกาลท่ี 1 ,5 และ 7 

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

พระบรมรูปป้ันแบบเรียล

ริสติก   

เม่ือมีการรับวฒันธรรมตะวนัตกใน

เร่ืองสุนทรียภาพ  นอกจากภาพจิต

กรรมแนวเรียลลิสติก  ยงัมี

ประติมากรรมแนวเรียลลิสติกอีกดว้ย 

กล่าวคือ มีการใชท้าํสดัส่วนของบุคคล

ท่ีป้ันใหเ้หมือนจริงมากข้ึน  มีท่าทางท่ี

เป็นธรรมชาติมากข้ึน 

5. ผา้ซบัพระบาท ร.5  ธรรมเนียมงานศพสมยั

โบราณ 

เป็นธรรมเนียมของงานพระบรมศพ

ของพระมหากษตัริยท่ี์เม่ือสวรรคตแลว้ 

จะมีการนาํขม้ินมาชาํระลา้งพระองค ์

และใชผ้า้เช็ด  เป็นธรรมเนียมของไทย

แต่โบราณท่ีถือวา่พระบาทของ 
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ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

  พระมหากษตัริยเ์ป็นมงคลยิ่งส่ิงใด   

จึงมีการซบัรอยพระบาทเกบ็ไวบู้ชาเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล 

 

7  ห้องพระบรรทม 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 15  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งพระบรรทม 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. เคร่ืองเรือนแบบไทย ความประหยดัมธัยสัถ์

ของสมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ 

ประวติัเคร่ืองเรือนแบบ

ไทย 

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงมี

ความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆ สามารถทรงใช้

เคร่ืองเรือนท่ีมีอยูใ่นคนละสมยัได ้

2. ฉลองพระองค ์และรอง

พระบาท 

ประวติัการแต่งกายของ

สตรีไทยสมยัโบราณ 

เม่ือประเทศไทยไดเ้ปิดรับวฒันธรรม

จากตะวนัตกมากข้ึน  วฒันธรรม

ตะวนัตกไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในการ

แต่งกายดว้ย  จากเดิมจะเห็นวา่สตรีเดิม

จะนิยมห่มผา้สไบ คู่กบัการนุ่งโจง

กระเบนหรือนุ่งผา้ซ่ิน เม่ือมีการรับ

วฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา  ทาํใหมี้การ

ผสมผสานการแต่งกายแบบตะวนัตก

และแบบไทยเขา้ดว้ยกนั สตรีก็นิยม

สวมเส้ือผา้ลกูไมคู้่กบัโจงกระเบน  ซ่ึง

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกา้เจา้กท็รงนุ่ง

ห่มแบบน้ีจนตลอดพระชนมชี์พ 

3. ผา้คลุมพระแท่น ผา้ปักไหมทั้งผืน  เป็นผา้ปักไหมฝีมือแบบไทย ซ่ึงสมเดจ็

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสนบัสนุน

การสตรีไทยทอผา้ และปักผา้ 
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ตารางท่ี 15  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งพระบรรทม (ต่อ)  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

4. ภาพวาดแบบยโุรป ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

ภาพวาดแบบเรียลริสติก   

สมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยทนัสมยั 

มากข้ึน มีรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา

ใช ้ รวมถึงในเร่ืองสุนทรียภาพดว้ย  ใน

สมยัน้ีมีการส่งภาพพระบรมวงศานุวงศ์

ไปวาดท่ีประเทศอิตาลีตามแบบศิลปะ

ตะวนัตก  ซ่ึงมีความแตกต่างจากภาพ

จิตรกรรมตามแนวประเพณีแบบเดิม

ของไทย คือ มีการใชร้ะยะใกลไ้กลใน

ภาพ  รวมทั้งสดัส่วนของบุคคลในภาพ 

สีท่ีใชก้เ็หมือนจริงมากข้ึน มีการนาํ

แสงเงามาใชเ้พ่ือใหภ้าพสมจริงมากข้ึน

ดว้ย เราเรียกภาพจิตรกรรมประเภทน้ี

วา่แนวเรียลริสติก 

5. ภาพถ่ายเจา้นาย

สมยัก่อน 

ภาพถ่ายของ ร.8 และ ร.9 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัท

มหิดล และพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราช

นดัดาของสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกา

เจา้ท่ีทรงรักและทรงผกูพนัมาก 

 

8  ห้องสรง 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 16  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งสรง 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. อ่างอาบนํ้าและเคร่ือง

สุขภณัฑแ์บบยโุรป 

อ่างอาบนํ้าและเคร่ือง

สุขภณัฑแ์บบยโุรปท่ีสัง่

มาใชใ้นประเทศไทย

สมยัก่อน 

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่

อ่างอาบนํ้าและสุขภณัฑเ์หล่าน้ีมาจาก

หา้งเมเปิลแอนดโ์ค จาํกดั  

 

 66 



 

ตารางท่ี 16  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งสรง (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

2. กระเบ้ืองหอ้งนํ้า ประวติัการตกแต่งภายใน

แบบตะวนัตก 

เป็นกระเบ้ืองหอ้งนํ้าท่ีสัง่จากประเทศ

องักฤษเม่ือแรกสร้างพระตาํหนกัใหญ่  

ในประเทศไทยไม่สามารถเผากระเบ้ือง

สีลกัษณะน้ีได ้ จึงตอ้งสัง่ซ้ิอมาจาก

ต่างประเทศ   เป็นลวดลายท่ีนิยมใชก้บั

สถาปัตยกรรมในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 6 

ปัจจุบนักระเบ้ืองสีลกัษณะน้ีใน

ประเทศไทย  เหลืพบเพียง 3 แห่งคือ ท่ี

พระตาํหนกัใหญ่  วงัสระปทุม  วงัจกัร

พงษ ์ และพระท่ีนัง่ชาลีมงคลอาสน ์

พระราชวงัสนามจนัทร์ 

3. กระถางเซรามิคสมยั

ราชวงศชิ์ง 

ส่ิงของในวฒันธรรมจีน 

และประวติัศาสตร์ศิลปะ

จีน 

เป็นส่ิงของสะสมของสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

 

9. ห้องนิทรรศการพเิศษ 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 17  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งนิทรรศการพิเศษ 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. ผา้ม่านเดิมของพระ

ตาํหนกั 

ประวติัการตกแต่งภายใน

แบบตะวนัตก 

เป็นผา้ม่านเดิมของพระตาํหนกั 

สนันิษฐานวา่สัง่ซ้ือจากบริษทัในยโุรป  

เป็นผา้ม่านทาํจากผา้ไหม และมีการ

เดินเสน้ดว้ยด้ินเงิน ด้ินทองเป็น

ลวดลาย 

2. บญัชีรายรับ การทาํบญัชีรายรับ

รายจ่าย 

เป็นบญัชีรายการค่าใชจ่้ายในแต่ละ

เดือนของวงัสระปทุม  รายไดจ้ากการ

ค่าเช่าท่ีดินและค่าผลิตผลพืชท่ีปลกูใน

วงัสระปทุม 
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ตารางท่ี 17  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งนิทรรศการพิเศษ (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

3. พาสปอร์ตของสมเดจ็

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

เอกสารทางราชการใน

สมยั ร.7  

เป็นพาสปอร์ตท่ีสมเด็จพระพนัวสั

สาอยัยิกา้เจา้ใชใ้นการเดินทางไป

ต่างประเทศในสมยั ร.7 

4. เอกสาร/ลายพระหตัถ ์ ประวติัศาสตร์ 

พระราชกรณียกิจ 

เป็นเอกสารส่วนพระองคข์องสมเดจ็

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ท่ีทรงเกบ็รักษา

ไวท่ี้วงัสระปทุม บางฉบบัสามารถบอก

เล่าเก่ียวกบัพระราชจริยาวตัร 

ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคคล และ

ประวติัศาสตร์ 

5. เจก็ตู ้ ส่ิงของเคร่ืองใชข้องคน

สมยัก่อน 

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้โปรด

เกลา้ฯ ใหเ้รียกเจ๊กตูห้เ้ขา้มาขายของใน

วงัสระปทุม เพ่ือใหพ้ระราชนดัดาได้

ทรงเลือกซ้ือ นอกจากจะเป็นส่ิงของ

เคร่ืองใชแ้บบไทยๆ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็น

ไดว้า่ทรงมีพระอุปนิสยัประหยดั

มธัยสัถ ์ไม่โปรดส่ิงของท่ีมีราคาแพง 

 

10.  ระเบียงช้ันบน 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 18  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงบริเวณระเบียงชั้นบน 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. ภาพจิตรกรรมแบบ

ยโุรป 

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการส่งภาพพระ

บรมวงศานุวงศไ์ปวาดท่ีประเทศ 

 ภาพวาดแบบเรียลริสติก อิตาลีตามแบบศิลปะตะวนัตก  ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากภาพจิตรกรรมตาม

แนว 

  ประเพณีแบบเดิมของไทย คือ มีการใช้

ระยะใกลไ้กลในภาพ  รวมทั้ง 
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ตารางท่ี 18  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงบริเวณระเบียงชั้นบน (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

  สดัส่วนของบุคคลในภาพ สีท่ีใชก้็

เหมือนจริงมากข้ึน มีการนาํแสงเงามา

ใชเ้พ่ือใหภ้าพสมจริงมากข้ึนดว้ย เรา

เรียกภาพจิตรกรรมประเภทน้ีว่าแนว

เรียลริสติก 

2. พานพุ่มกะไหล่ทอง ส่ิงของในวฒันธรรมไทย 

เป็นของท่ีใชใ้นการบูชาส่ิง

ท่ีเป็นมงคล 

 

3. ท่ีประทบัสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

พระราชพิธีราชาภิเษก

สมรสขอพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั  

ส่ิงของเคร่ืองใชข้องคน

สมยัก่อน 

 

 

11.  โถงบันไดหน้า และหลงั 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 19  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในโถงบนัไดหนา้ และหลงั 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. โคมไฟแกว้เจียระไน การยึดมัน่ในหลกัธรรม

ของสมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้   

เป็นโคมไฟแกว้เจียระไนท่ีสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงสัง่ซ้ือจาก

บริษทัในยโุรป เพ่ือใชป้ระดบัตกแต่ง

พระตาํหนกัใหญ่ในตอนท่ีเพ่ิง 

  สร้างเสร็จ ต่อมาไดท้รงโปรดเกลา้ให้

นาํโคมไฟท่ีโถงบนัไดใหญ่ โถงบนัได

หลงั และท่ีหอ้งพิธีไปถวายพระเป็น

พุทธบูชาท่ีวดัปทุมวนาราม 

2. ภาพจิตรกรรมแบบ

ยโุรป 

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทย

ทนัสมยัมากข้ึน มีการส่งภาพพระ 
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ตารางท่ี 19  แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในโถงบนัไดหนา้ และหลงั (ต่อ) 

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

 ภาพวาดแบบเรียลริสติก   บรมวงศานุวงศไ์ปวาดท่ีประเทศอิตาลี

ตามแบบศิลปะตะวนัตก  ซ่ึงมีความ

แตกต่างจากภาพจิตรกรรมตามแนว

ประเพณีแบบเดิมของไทย คือ มีการ

ใชร้ะยะใกลไ้กลในภาพ  รวมทั้ง

สดัส่วนของบุคคลในภาพ สีท่ีใชก้็

เหมือนจริงมากข้ึน มีการนาํแสงเงามา

ใชเ้พ่ือใหภ้าพสมจริงมากข้ึนดว้ย เรา

เรียกภาพจิตรกรรมประเภทน้ีว่าแนว

เรียลริสติก 

3. ประติมากรรมนูนตํ่า

พระรูปสมเดจ็พระพนัวสั

สาอยัยิกาเจา้ 

ประวติัศาสตร์ศิลปะแบบ

ตะวนัตก 

งานประติมากรรมแบบ

เรียลริสติก   

เม่ือมีการรับวฒันธรรมตะวนัตกใน

เร่ืองสุนทรียภาพ  นอกจากจะมีภาพ

จิตกรรมแนวเรียลลิสติกแลว้ ยงัมี

ประติมากรรมแนวเรียลลิสติกอีกดว้ย 

กล่าวคือ มีการใชท้าํสดัส่วนของ

บุคคลท่ีป้ันใหเ้หมือนจริงมากข้ึน และ

ท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติข้ึน 

 ศาสตราจารยศิ์ลป์  

พีรศรี 

ประติมากรรมนูนตํ่าน้ีคณะทูตานุทูต

ได้จัดทํา ข้ึนเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายใน

โอกาสท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกา

เจา้มีพระชนมายุ 60 พรรษา โดยเป็น

ฝีมือป้ันของนายคอนราโด เฟอราจี 

(ช่ือเดิมของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีรศรี) 

ประติมากรชาวอิตาลี ซ่ึงมารับราชการ

ใน ก รม โ ยธ า ธิก า รส มัยนั้ น   โ ด ย

ศาสตราจารยศิ์ลป์ไดท้าํหนงัสือกราบ

บงัคมทูลขอเขา้เฝ้าฯสมเด็จพระพนัวสั

สาอยัยิกาเจา้ท่ีวงัสระปทุมเพ่ือป้ันงาน

ใหส้มบูรณ์ 
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12. หอนิทรรศการ 

วตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

 

ตารางท่ี 20 แสดงการประเมินเน้ือหาการบรรยายกบัวตัถุจดัแสดงในหอ้งหอทรรศการ  

ส่ิงของ หัวข้อ เนือ้หา 

1. แผนผงัลาํดบัราชสกลุ

วงศ ์

การสืบราชสนัตติวงศ ์ เป็นแผนผงัท่ีแสดงลาํดบัราชสกลุวงศ์

ตั้งแต่ตน้ราชวงศจ์กัรี มาจนถึงปัจจุบนั 

โดยสามารถรู้ไดถึ้งลาํดบัการสืบราช

สนัตติวงศไ์ดด้ว้ย 

2. แบบจาํลองพระ

ตาํหนกัใหญ่ 

ประวติัศาสตร์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตก 

เป็นแบบจาํลองพระตาํหนกัท่ีใหผู้เ้ขา้

ชมไดท้ราบถึงลกัษณะสถาปัตยกรรม

โดยรอบของพระตาํหนกัใหญ่วา่มี

ลกัษณะอยา่งไร 

3. แผนท่ีโบราณบริเวณวงั

สระปทุม 

ประวติัวงัสระปทุม และ

บริเวณโดยรอบ 

วงัสระปทุมสร้างข้ึนในในท่ีดินท่ี

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัพระราชทานใหแ้ก่สมเดจ็พระ

เจา้ลกูเธอ  เจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช แต่การ

สร้างวงัไดท้าํข้ึนในสมยั

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั 

 

 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆ 

กบัเนือ้หาของพพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

 ฮูปเปอร์ อีกรีนฮิลล์  (Hooper , 1991 : 110 - 111) กล่าววา่การบริการการศึกษาใน

พิพิธภณัฑ์ คือการสร้างความสัมพนัธ์ระกว่างวตัถุในพิพิธภณัฑ์กบัความตอ้งการและความสนใจ

ของผูเ้ขา้ชม  และความสัมพนัธ์ควรจะทาํไดร้วดเร็วและปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์  เพราะผูเ้ขา้

ชมยอ่มมีความสนใตแตกต่างกนั  จะตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบของการเรียนการสอน  การอธิบายถึงวตัถุ

ท่ีจดัแสดง และการคดัเลือกวตัถุ และเน้ือหาท่ีสอนให้แตกต่าง เพื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ

และความสามารถในการรับรู้ของผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนั 
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การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดมี้การนาํสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มาเป็น

เกณฑ์ในการหาความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระของพิพิธภณัฑ์  แมว้า่พิพิธภณัฑ์จะมีวตัถุประสงค์

ในการเผยแพร่พระราชประวติั  และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ซ่ึงจะเนน้

เป็นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  แต่ก็เป็นเร่ืองชีวิตของบุคคล  ทรงเป็นเจา้นายท่ีมีพระชนมายุยืนนาน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2405 – 2489  (รัชกาลท่ี 4 – รัชกาลปัจจุบนั) ตลอดพระชนมายุท่ียืนนานน้ีเองท่ีทาํให้

ทรงประสบกบัเหตุการณ์เปล่ียนแปลงมากมายไปตามกาลสมยั  ซ่ึงถา้หากมองให้กวา้งข้ึนจะพบวา่

บุคคลถือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวฒันธรรม  การศึกษาชีวิตคนสมยัก่อน ก็อาจทาํให้ทราบเร่ืองราว

เก่ียวกบัสังคมวฒันธรรมในสมยัก่อนได ้  ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากส่ิงของเคร่ืองใช้

ส่วนพระองคท่ี์จดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์และสามารถนาํมาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน หรือการ

จดักิจกรรมในแต่ละหวัขอ้ได ้ ดงัน้ี 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

 1.1  สาระที ่1 การดํารงชีวติและครอบครัว 

 1.1.1  มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวน 

การทาํงาน  ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ

การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทาํงาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลงังาน  

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตารางท่ี  21 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี ตามมาตรฐาน ง 1.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. การทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายโดย

ดว้ยการทาํงานเป็น

ขั้นเป็นตอน เช่น  

การจดัวางส่ิงของ 

การปลกูตน้ไม ้

1.โต๊ะทรงพระอกัษร 

2. ลกัษณะการจดัวาง

ส่ิงของในพิพิธภณัฑ ์

1. การจดัวางส่ิงของบน

โต๊ะใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

สะดวกแก่ใชง้าน 

2. การทดลองจดัวางโชว์

ส่ิงของขนาดต่างๆ 

3. การปลกูตน้ไม ้

2. การประดิษฐข์อง

ใชจ้ากใบตอง 

1. ภาชนะใส่อาหาร

จากใบตอง 

1. การประดิษฐภ์าชนะใส่

อาหารจากใบตอง 

3. มารยาทในการ

ปฏิบติัตน เช่น การ

จดัโต๊ะอาหาร 

1. โต๊ะเสวย 1. การทดลองจดัโต๊ะ

อาหารแบบสากล 
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ตารางท่ี 21 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี ตามมาตรฐาน ง 1.1  (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

และ 6 

1. ขั้นตอนการทาํงาน 

เป็นส่วนหน่ึงของ

การปฎิบติังานตาม

กระบวนทาํงานโดย

ทาํตามขั้นตอน  เช่น 

การทาํบญัชีครัวเรือน 

1. บญัชีครัวเรือน

รายรับ-รายจ่ายของ

สมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ 

1. การทดลองทาํบญัชี

ครัวเรือนรายรับ-รายจ่าย 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 2.1  สาระที ่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 

 2.1.1  มาตรฐาน  ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใช ้

จาํนวนในชีวติจริง 

ตารางท่ี 22  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามมาตรฐาน ค 1.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. การเขียนตวัเลข

ฮินดูอารบิค ตวัเลข

ไทย และตวัหนงัสือ 

 

1. ปฎิทิน 1. การทดลองเขียนตวัเลข

ตามตวัเลขต่างท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ ์

หรือสมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ เช่น ตวัเลขวนั

พระราชสมภพ วนัท่ีบา้ย

มาประทบัท่ีวงัสระปทุม 

เป็นตน้ 

  

 2.2  สาระที่  2  เข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ต้องการ

วดั 
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ตารางท่ี  23  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามสาระท่ี 2    

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1.ความสมัพนัธ์ของ

หน่วยความยาวไทย  

2. ความสมัพนัธ์ของ

หน่วยการชัง่ 

3. ความสมัพนัธ์ของ

หน่วยการตวง 

4. ความสมัพนัธ์ของ 

หน่วยเวลา 

1. ส่ิงของประเภท 

สองมิติ  ไดแ้ก่ 

ภาพถ่าย  ภาพวาด และ

เอกสาร 

2. ส่ิงของประเภทสาม

มิติ  ไดแ้ก่  แจกนั  จาน 

ชาม  นาฬิกา  เป็นตน้ 

1. การวดัขนาดความกวา้ง  

ความยาว ความสูง รวมทั้ง

หาปริมาตรของวตัถุ 

  

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 1.3 สาระที ่ 1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

  มาตรฐาน ต 1.1  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ใน

เร่ืองต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 

 

ตารางท่ี  24  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตามมาตรฐาน ต 1.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. คาํ กลุ่มคาํ และ

ความหมายของ

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ

รอบๆตวั 

1. วตัถุจดัแสดงทุกช้ิน 1. การทาํรายการส่ิงของท่ี

เห็นในพิพิธภณัฑเ์ป็น

ภาษาองักฤษ 

2.หลกัการออกเสียง  

   

1. วตัถุจดัแสดงทุกช้ิน 1. การออกเสียงส่ิงของท่ี

เห็นในพิพิธภณัฑเ์ป็น

ภาษาองักฤษท่ี 

3. คาํ และประโยคท่ี

ใชแ้สดงความรู้สึก 

เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ 

ไม่ชอบ รัก  

2. วตัถุจดัแสดงทุกช้ิน 1. การบรรยายความรู้สึก

ของการมาเขา้ชม

พิพิธภณัฑ ์ความรู้สึกท่ีมี

ต่อวตัถุจดัแสดง 
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ตารางท่ี  24  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตามมาตรฐาน ต 1.1   (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

5-6 

1. ประโยคและ

ขอ้ความท่ีใชใ้นการ

พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

บุคคล สตัว ์สถานท่ี 

และกิจกรรมต่างๆ  

1. พระราชประวติั ภาค

ภาษาองักฤษ 

2. คาํวตัถุจดัแสดง

ภาษา องักฤษ 

1. การจบัคู่คาํศพัทห์รือ 

ตอบคาํถามเก่ียวกบั 

พระราชประวติั 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.1 สาระที ่1 การอ่าน 

4.1.1  มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้

ตดัสิน  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ตารางท่ี  25  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐาน ท 1.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 

1. การอ่านออกเสียง

และการบอก

ความหมายของบท

ร้อยแกว้ และบทร้อย

กรองท่ีประกอบดว้ย 

- คาํท่ีมี ร ล เป็น

พยญัชนะตน้ 

- คาํท่ีมีพยญัชนะ

ควบกลํ้า 

- อกัษรยอ่และเคร่ือง 

หมายวรรคตอน  

- ประโยคท่ีมีสาํนวน

เป็นคาํพงัเพย สุภาษิต 

ปริศนาคาํทาย และ 

- พระราชประวติัฉบบั

เยาวชน 

- บทอาเศียรวาท 

1. การอ่านพระราช

ประวติัฉบบัเยาวชน 

2. การอ่านบทอาเศียรวาท

เป็นทาํนองเสนาะ 
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ตารางท่ี  25  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในหอ้งต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐาน ท 1.1   (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

 เคร่ืองหมายวรรค

ตอน 

- การอ่านบทร้อย

กรองทาํนองเสนาะ 

  

 2.การอ่านจบัใจความ

จากส่ือต่างๆ เช่น  

วรรณคดี  บทความ 

โฆษณา ข่าวและ

เหตุการณ์ประจาํวนั 

- โฆษณาใน

หนงัสือพิมพเ์ก่า                                       

- ลายพระหตัถ ์

- การอ่านจบัใจความจาก

ส่ือต่างๆ และทาํ

แบบทดสอบหรือพดูคุย  

เพ่ือสอบถามความเขา้ใจ 

 3.การอ่านขอ้มลูจาก

แผนผงั แผนท่ี 

แผนภูมิ และกราฟ  

- แผนผงัลาํดบัราช

สกลุวงศ ์(Family 

Tree) 

- แผนผงัพิพิธภณัฑ ์

และแผนผงัวงัสระ

ปทุม 

- การอธิบายความหมาย

ของแผนผงัลาํดบัราชสกลุ

วงศ ์ 

- การอธิบายลกัษณะหอ้ง

ต่างๆ และอาณาเขตของ

วงัสระปทุม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

5-6 

1. ประโยคและ

ขอ้ความท่ีใชใ้นการ

พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

บุคคล สตัว ์สถานท่ี 

และกิจกรรมต่างๆ  

- พระราชประวติั

สมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ ภาค

ภาษาองักฤษ 

- คาํบรรยายวตัถุจดั

แสดง ภาค

ภาษาองักฤษ 

 

 

 

4.2 สาระที ่4 การใช้ภาษาไทย 

4.2.1 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียน 

แปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
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ตารางท่ี  26  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐาน ท 4.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

5-6 

1. คาํราชาศพัท ์

2. คาํท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 

พระราชประวติั 1. การหาความหมายของ

คาํราชาศพัท ์

 

 3. ชนิดของคาํ เช่น 

คาํนาม คาํสรรพนาม 

คาํกริยา คาํวิเศษณ์ คาํ

บุพบท คาํเช่ือม คาํ

อุทาน 

 

พระราชประวติั 1. การแยกแยะชนิดของ

คาํวา่คาํใดเป็นคาํนาม คาํ

สรรพนาม คาํกริยา คาํ

วิเศษณ์ คาํบุพบท คาํเช่ือม 

คาํอุทาน 

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

5.1  สาระที ่1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

5.1.1  มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของ

โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีการกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

 

ตารางท่ี  27  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาตร์  ตามมาตรฐาน ว 1.1   

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. ภายในลาํตน้ของ

พืชมีท่อลาํเลียง เพ่ือ

ลาํเลียงนํ้าและอาหาร 

และในใบทาํหนา้ท่ี

คายนํ้า 

2. ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อ

การเจริญเติบโต และ

การสงัเคราะห์แสง

ของพืช ไดแ้ก่ นํ้า  

ตน้ไม ้และดอกไม้

ภายในวงัสระปทุม 

 

1. การอธิบาย

ส่วนประกอบของตน้ไม้

และดอกไม ้ 
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ตารางท่ี  27  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาตร์  ตามมาตรฐาน ว 1.1 (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

 แก๊สคาร์บอนไดออก

ไซต ์แสง และคลอโร

ฟิลด ์

3. พืชมีการ

ตอบสนองต่อแสง 

เสียง และการสมัผสั 

ซ่ึงเป็น

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

  

ประถมศึกษาปีท่ี 4 4. พฤติกรรมของ

สตัว ์เป็นการ

แสดงออกของสตัว์

ในลกัษณะต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

เช่น แสง อุณหภูมิ 

การสมัผสั 

5.นาํความรู้เก่ียวกบั

พฤติกรรมของสัตว์

ไปใชป้ระโยชนใ์น

การจดั

สภาพแวดลอ้มให้

เหมาะสมกบัการ

ดาํรงชีวิตของสตัว ์

และเพ่ือพฒันา

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

  

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1. ดอกโดยทัว่ไป

ประกอบดว้ยกลีบ

เล้ียง กลีบดอก  

ตน้ไม ้และดอกไม้

ภายในวงัสระปทุม 

 

1. การอธิบาย

ส่วนประกอบของตน้ไม้

และดอกไม ้ 
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ตารางท่ี  27  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาตร์  ตามมาตรฐาน ว 1.1 (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

 เกสรเพศผู ้และเกสร

เพศเมีย 

2.ส่วนประกอบของ

ดอกท่ีทาํหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ

สืบพนัธ์ุ 

3.การขยายพนัธ์ุเพ่ือ

เพ่ิมปริมาณ 

และคุณภาพของพืช 

  

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

6.1  สาระที ่1 ทศันศิลป์ 

6.1.1 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ

อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั 

 

ตารางท่ี  28  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐาน ศ 1.1     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 

1. รูปร่าง รูปทรงใน

ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม และงาน

ทศันศิลป์  

2. การใชว้สัดุ

อุปกรณ์ในการวาด

ภาพระบายสี 

ตน้ไม ้และส่ิงแวดลอ้ม

รอบพระตาํหนกั 

วตัถุจดัแสดงทุกช้ิน 

1. การวาดภาพระบายสี 

 

 

 79 



 

6.1.2  มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และ

วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย

และสากล 

 

ตารางท่ี  29  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐาน ศ 1.2     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. งานทศันศิลป์จาก

วฒันธรรมต่างๆ  

- ฉากปักนกกระเรียน 

- ภาพวาดแบบ

ตะวนัตก 

1. การอ่านพระราช

ประวติัฉบบัเยาวชน 

2. การอ่านบทอาเศียรวาท

เป็นทาํนองเสนาะ 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 - ลกัษณะรูปแบบ

ของงานทศันศิลป์ 

   

  

- การอ่านขอ้มลูจาก

แผนผงั แผนท่ี 

แผนภูมิ และกราฟ  

- แผนผงัลาํดบัราช

สกลุวงศ ์(Family 

Tree) 

- แผนผงัพิพิธภณัฑ ์

และแผนผงัวงัสระ

ปทุม 

- การอธิบายความหมาย

ของแผนผงัลาํดบัราชสกลุ

วงศ ์ 

- การอธิบายลกัษณะหอ้ง

ต่างๆ และอาณาเขตของ

วงัสระปทุม 

 

7. กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวมันธรรม 

7.1  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

7.1.1  มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตาม

หลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

ตารางท่ี 30  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 1.1     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 

1. สรุปพุทธประวติั - พระพุทธรูปปาง

ต่างๆ  

1. การอธิบายถึงท่ีมาของ

พระพุทธรูปปางต่างๆ ซ่ึง  
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ตารางท่ี 30  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 1.1 (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

   มีความสมัพนัธ์กบัพุทธ

ประวติัในตอนต่างๆ 

 2. ตวัอยา่งการทาํ

ความดีของบุคคล

ในตรอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน 

3. ศาสนิกชนตวัอยา่ง 

- พระราชประวติั

สมเดจ็พระพนัวสัสา

อยัยิกาเจา้ 

1.การเขียนเรียงความ

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ 

 

7.2  สาระที ่3  เศรษฐศาสตร์ 

7.2.1  มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและ

การบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเข้าใจ

หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 31  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 3.1     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-5 

1. หลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การประยกุตใ์ช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ

ดาํรงชีวิต เช่นการ

แต่งกาย การ

รับประทานอาหาร 

การใชจ่้าย 

- บญัชีรายรับรายจ่าย

ของวงัสระปทุม 

1. การยกตวัอยา่งพระราช

จริยาวตัรของสมเดจ็พระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ท่ี

แสดงถึงการดาํรงพระองค์

ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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7.3 สาระที ่ 4  ประวตัิศาสตร์ 

7.3.1  มาตรฐาน  ส 4.1  เขา้ใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมยั ทาง

ประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ธีิการทางประวติัสาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

 

ตารางท่ี 32  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 4.1     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. ความหมายและ

ช่วงเวลาของ

ทศวรรษ  ศตวรรษ  

และสหสัวรรษ 

2. การใชท้ศวรรษ 

ศตวรรษ และ

สหสัวรรษเพ่ือทาํ

ความเขา้ใจช่วงเวลา

ท่ีปรากฎในเอกสาร

ต่างๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์

- เอกสารโบราณท่ีมี

การลงปีศกัราช ไดแ้ก่ 

พุทธศกัราช จุลศกัราช 

รัตนโกสินทร์ศกัราช 

และคริสตศกัราช เป็น

ตน้ 

1. การลองบวกและลบ

เลข เพ่ือเปล่ียนปี

พุทธศกัราช จุลศกัราช 

รัตนโกสินทร์ศกัราช 

และคริสตศกัราช 

 1. ประเภทของ

หลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ท่ี

แบ่งเป็นหลกัฐาน

ชั้นตน้ และหลกัฐาน

ชั้นรอง 

- เอกสารโบราณท่ีเป็น

เอกสารชั้นตน้ และ

เอกสารชั้นรอง 

2.การจาํแนกเอกสารวา่

ช้ินใดเป็นเอกสารชั้นตน้

ช้ินใดเป็นเอกสารชั้นรอง  

และแต่ละช้ินมีหลกัเกณฑ ์

พิจารณาอยา่งไร 

 

7.3.2  มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัใน

ดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง  ตระหนกัถึงความสําคญัและ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 33  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 4.2     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1. อิทธิพลของอารย

ธรรมจีนและอินเดียท่ี

มีต่อไทยและคนใน

ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

- ส่ิงของท่ีไดรั้บ

อิทธิพลวฒันธรรมจาก

จีน เช่น เคร่ืองลาย

คราม  และส่ิงของท่ี

ไดรั้บอิทธิพล

วฒันธรรมจากอินเดีย 

เช่น พระพุทธรูป 

1. การทาํรายการส่ิงของท่ี

ไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรม

จากจีน และอินเดีย 

 

 1. การเขา้มาของ

วฒันธรรมต่างชาติใน

สงัคมไทย 

- ส่ิงของท่ีไดรั้บ

อิทธิพลวฒันธรรมจาก

จีน อินเดีย และชาติ

ตะวนัตก 

1. การทาํรายการส่ิงของท่ี

ไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรม

จากจีน อินเดียและ

ตะวนัตก 

 

 

 7.4  ภูมิศาสตร์ 

7.4.1  มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของ

สรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางท่ี 34  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 5.1    

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 

1. แผนท่ี ภาพถ่าย 

ลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตาํแหน่ง ระยะทาง 

ทิศขอ’ทรัพยากร 

และส่ิงต่างๆ 

3. แผนท่ีแสดงความ 

สมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ 

- แผนท่ีโบราณของวงั

สระปทุม 

1. การอ่านและ

ตีความหมายลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์  และทิศทาง

ของวงัสระปทุมจากแผน

ท่ีโบราณ 
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ตารางท่ี  34  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามมาตรฐาน ส 5.1 (ต่อ) 

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

 4. ภูมิลกัษณ์ท่ีสาํคญั

ในภูมิภาค 

5. ความสมัพนัธ์ของ

ลกัษณะทางกายภาพ

และลกัษณะทาง

สงัคม 

  

 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

8.1  สาระที ่4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค 

8.1.1  มาตรฐาน ศ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรง

สุขภาพ การป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

ตารางท่ี 35  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามมาตรฐาน ศ 4.1     

ระดบัช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจดัแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. ความสมัพนัธ์

ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพ 

ตน้ไมใ้นวงัสระปทุม 1. การอธิบายถึง

ความสาํคญัของ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อ

สุขภาพของมนุษย ์

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1. โรคติดต่อระบาดท่ี

สาํคญั  

2. ผลกระทบท่ีเกิดจาก

การระบาดของโรค 

3. การป้องกนัการ

ระบาดของโรค 

ตน้กระเบา  
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8.2  สาระที ่5 ความปลอดภัยในชีวติ 

8.2.1  มาตรฐาน ศ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

 

ตารางท่ี 36  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุจดัแสดงในห้องต่างๆกบัสาระการเรียนรู้                   

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามมาตรฐาน ศ 5.1     

ระดับช้ัน สาระการเรียนรู้ วตัถุจัดแสดง กจิกรรม 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1. ความสาํคญัของ

การใชย้า  

2. หลกัการใชย้า 

3. ยาท่ีใช้

รักษาพยาบาล

เบ้ืองตน้ 

ยาสามญัประจาํบา้น 1. การอธิบายถึง

ความสาํคญัของการใชย้า 

และยาท่ีใชใ้นการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ี

ทุกครัวเรือนควรมี 

 

 

การวเิคราะห์รูปแบบกจิกรรมทางการศึกษากบัทีเ่หมาะสม 

ของพพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

 

เม่ือผูว้ิจยัได้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  กบัเน้ือหาของ

พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  และวตัถุจดัแสดงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ได ้

จึงไดน้าํมาออกแบบเป็นกิจกรรมทางการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 

สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2  ดงัน้ี 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี  

ช่ือกิจกรรม   :  การทาํบญัชีครัวเรือน 

สถานท่ีจดั     :  หอนิทรรศการ 

อุปกรณ์         :  สมุดบญัชีรายรับรายจ่ายของวงัสระปทุม (ส่ิงของทาํจาํลอง)  

เวลาท่ีใช ้       :  20 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ให้นกัเรียนเรียนรู้หลกัการทาํบญัชีครัวเรือน และความเป็นอยู ่            

                                          อยา่งพอเพียง มธัยสัถข์องสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
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2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ช่ือกิจกรรม   :  การวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

สถานท่ีจดั     :  มุขดา้นทิศเหนือ  พระตาํหนกัใหญ่ 

อุปกรณ์         :  วตัถุสองมิติ  ไดแ้ก่  จดหมาย  ซองจดหมาย  รูปภาพ    

                                      วตัถุสามมิติ  ไดแ้ก่   แจกนั  ชาม  ตราประทบั     

                                      อุปกรณ์การวดั  ไดแ้ก่  ไมบ้รรทดั  สายวดั   

เวลาท่ีใช ้       :   20 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การวดั และคาํนวนหาปริมาตรของส่ิง      

                                        เคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนั 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ช่ือกิจกรรม   :  คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบไดใ้นชีวติประจาํวนั 

สถานท่ีจดั     :  หอ้งรับแขก  พระตาํหนกัใหญ่  

อุปกรณ์         :  เรียนรู้จากวตัถุจดัแสดงในหอ้ง  โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการสัมผสั 

เวลาท่ีใช ้       :  15 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนเรียนรู้คาํศพัทเ์ก่ียวกบัพระราชประวติั และคาํศพัท ์     

    ของส่ิงของเคร่ืองใช ้

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช่ือกิจกรรม   :  คาํราชาศพัท ์

สถานท่ีจดั     :  หอ้งรับแขก  พระตาํหนกัใหญ่  

อุปกรณ์         :  เรียนรู้จากวตัถุจดัแสดงในหอ้ง  โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการสัมผสั 

เวลาท่ีใช ้       :  15  นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนเรียนรู้คาํราชาศพัทจ์ากพระราชประวติั 

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ช่ือกิจกรรม   :  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา 

สถานท่ีจดั     :  สนามหนา้พระตาํหนกั  ในสวนใกลพ้ระตาํหนกั  

อุปกรณ์         :  ดอกไมท่ี้เก็บได้ภายในสวนวงัสระปทุม  เช่น ดอกลัน่ทม  

ชงโค   

เวลาท่ีใช ้       :  15 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนเรียนรู้จกัพืชและสัตวท่ี์อาศยัในวงัสระปทุม 
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6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช่ือกิจกรรม   :  ศิลปะรอบตวัเรา 

สถานท่ีจดั     :  มุขดา้นทิศเหนือ พระตาํหนกัใหญ่ และหอนิทรรศการ  

อุปกรณ์         :  กระดาษ  สีไม ้ สีเทียน  ดินสอ  ยางลบ   

เวลาท่ีใช ้       :  30 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนรู้จกัศิลปะท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 

ช่ือกิจกรรม   :  พุทธประวติั การใชแ้ผนท่ี และการศึกษาประวติัศาสตร์ 

สถานท่ีจดั     :  หอ้งทรงนมสัการ  และหอนิทรรศการ  

อุปกรณ์         :  เรียนรู้จากพระพุทธรูปท่ีจดัแสดงอยูใ่นหอ้งทรงนมสัการ  โดย 

  ไม่สัมผสัแผนท่ีโบราณวงัสระปทุมบนบอร์ดในหอนิทรรศการ  

และในกระดาษท่ีพิมพไ์วเ้ท่าขนาดเอส่ี  เอกสารท่ีนาํมาจากราช

กิจจานุเบกษาเร่ืองการพระราชทานพระราชทานทรัพยข์อง

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้              

เวลาท่ีใช ้       : กิจกรรมพุทธประวติัจากพระพุทธรูป  10 นาที  แผนท่ีโบราณ 

                                        วงัสระปทุม  10 นาที  และราชกิจจานุเบกษา  10 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนทราบถึงความเป็นมาของวงัสระปทุม ความเป็น  

    พุทธมามกะ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสา 

    อยัยกิาเจา้ 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา   

ช่ือกิจกรรม   :  ยารักษาโรค 

สถานท่ีจดั     :  มุขดา้นทิศเหนือ  และหอ้งนิทรรศการชัว่คราว   

อุปกรณ์         :  ชุดร่วมยาสามญัประจาํบา้นแบบโบราณ    

เวลาท่ีใช ้       :  15 นาที 

วตัถุประสงค ์ :  ใหน้กัเรียนทราบถึงการใชย้ารักษาโรค ทั้งยาสามญัประจาํบา้น 

    และยาสมุนไพรแผนโบราณ 
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เม่ือไดกิ้จกรรมทางการศึกษาทั้ง 8 เร่ืองน้ีแลว้ ทางผูว้ิจยัไดติ้ดต่อไปยงัโรงเรียนทั้ง 8 

โรงเรียนคือ โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  3 4โรงเรียนวดัดอนยอ3 4  3 4

โรงเรียนวดัหนองทองทราย3 4  3 4โรงเรียนวดัโคกสวา่ง3 4  3 4โรงเรียนวดัพรหมเพชร3 4  3 4โรงเรียนวดัเกาะกา3 4  

และ3 4โรงเรียนวดับุ่งเข้3 4  จงัหวดันครนายก  ให้นกัเรียนมาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์และเขา้ร่วมทาํกิจกรรม

การเรียนรู้คร้ังน้ี  โดยผูว้ิจยัไดน้าํชมนกัเรียนตามเน้ือหาโดยทัว่ไปของพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็นพื้นความรู้

ก่อน  จากนั้นจึงเนน้บรรยายเน้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกคร้ังในหอนิทรรศการ  และนาํไปชม

พระตาํหนกัใหญ่  เม่ือเสร็จจึงไดแ้จกใบกิจกรรมให้นกัเรียนทาํในจุดต่างๆ  โดยท่ีไม่ไดเ้รียกเก็บใบ

กิจกรรมคืนจากนกัเรียน  เน่ืองจากบางกิจกรรมนกัเรียนไม่สามารถทาํไดใ้นเวลาอนัสั้น  เช่น การทาํ

บญัชีครัวเรือน  และการวาดรูปศิลปะ   ดงันั้นการวดัผลคาํตอบท่ีนกัเรียนทาํได ้ จึงเป็นหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์โรงเรียนเป็นผูต้รวจคาํตอบและประเมินความพึงพอใจ   โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 376 คน 

และอาจารย ์26 คน  จากนั้นผูว้จิยัไดแ้จกแบบประเมินใหก้บัอาจารยซ่ึ์งเป็นผูน้าํนกัเรียนมา   

 

ผูว้จิยัจึงไดน้าํมาคาํนวนหาค่ากลาง ซ่ึงไดแ้ก่ มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) มธัย

ฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) 

1.  มชัฌิมเลขคณิต  คือค่าเฉล่ียของขอ้มูลชุดนั้น ซ่ึงอาจเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสูตรไดด้งัน้ี 

มชัฌิมเลขคณิต =  ผลบวกของทุกค่าของขอ้มูล 

                               จาํนวนขอ้มูล 

2.  มธัยฐาน  คือ คะแนนหรือค่า ณ ตาํแหน่งก่ึงกลางของขอ้มูลชุดนั้น ซ่ึงขอ้มูลทั้งชุด

ไดรั้บการเรียงลาํดบัแลว้ 

3.  ฐานนิยม  คือ คะแนนหรือค่าท่ีมีความถ่ีสูงสุด หรือซํ้ ากนัมากท่ีสุดของขอ้มูลชุดนั้น
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1. กจิกรรมเร่ืองการทาํบัญชีครัวเรือน 

 

ตารางท่ี 37  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองการทาํบญัชีครัวเรือน 

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

การเรียนรู้ของนักเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  12 10 4  

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  8 12 6  

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม  10 9 7  

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  20 5 1  

การนาํไปใช้ของอาจารย์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 24 2    

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 26     

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 25 1    

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 25 1    

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 24 2    

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 15 7 4   
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดด้งัน้ี   

 

ตารางท่ี  38  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองการทาํบญัชีครัวเรือน 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.31 3 4 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 3.08 3 3 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.12 3 4 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.73 4 4 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 4.92 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5.00 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 4.96 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 4.96 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 4.92 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 4.42 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้าก

ค่าฐานนิยมเป็น 4   มีประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดี – ดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 4.0 – 5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยม

เป็น 5  ส่วนในด้านคุณลกัษณะของกิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  5.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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2.  กจิกรรมเร่ืองการการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

 

ตารางท่ี  39  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  14 10 2  

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  14 10 2  

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม  10 10 6  

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  13 12 1  

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 26     

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 2    

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  40  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

หัวข้อการประเมิน Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.46 4 4 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.46 4 3 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 3 4 และ 3 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.46 4 4 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5.00 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5.00 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 4.92 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5.00 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5.00 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5.00 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้าก

ค่าฐานนิยมเป็น 3 และ 4   มีประโยชน์ต่อการนาํไปใชห้รือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดี – ดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 4.0 – 5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยม

เป็น 5  ส่วนในด้านคุณลกัษณะของกิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  5.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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3.  กจิกรรมเร่ืองคําศัพท์ภาษาองักฤษ 

 

ตารางท่ี  41  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  9 14 3  

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3 9 11 3  

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 2 13 8 3  

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 2 13 8 3  

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 26     

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 26     

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 24 2    
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  42  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.23 3 3 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.46 3 3 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.54 4 4 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 3.54 4 4 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 5 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้าก

ค่าฐานนิยมเป็น 3 และ 4   มีประโยชน์ต่อการนาํไปใชห้รือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดี – ดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 4.0 – 5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยม

เป็น 4 และ 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของกิจกรรม  พบวา่มีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  5.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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4.  กจิกรรมเร่ืองคําราชาศัพท์ 

 

ตารางท่ี  43  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองคาํราชาศพัท ์

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  14 10 2  

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  14 10 2  

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม  10 10 6  

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  13 12 1  

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 26     

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 2    

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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  เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  44  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองราชาศพัท ์

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.46 4 4 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.46 4 3 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 3 4 และ 3 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.46 4 4 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5.00 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5.00 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 4.92 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5.00 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5.00 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5.00 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้าก

ค่าฐานนิยมเป็น 4   มีประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดี – ดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 4.0 – 5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยม

เป็น 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของกิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดี – ดีมาก  

เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 4.0 – 5.0  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยม

เป็น 5   
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5.  กจิกรรมเร่ืองพชืและสัตว์ในวงัสระปทุม (ส่ิงแวดล้อมรอบตัว) 

 

ตารางท่ี  45  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองพืชและสัตวใ์นวงัสระปทุม (ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั) 

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  9 15 2  

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 2 13 9 2  

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม  8 14 4  

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 1 12 12 1  

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 26     

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 2    

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี 

   

ตารางท่ี  46  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองพืชและสัตวใ์นวงัสระปทุม (ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั) 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.26 3 3 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.57 4 4 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 2 2 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.50 4 4 และ 3 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 5 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นโดยสรุปแตกต่าง

กันไปตามบางหัวข้อ คือ การทาํให้นักเรียนหาคาํตอบได้อย่างครบถ้วนปานกลาง  การทาํให้

นกัเรียนหาคาํตอบไดถู้กตอ้งดี  แต่การทาํให้นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมมีค่านอ้ย  

และนกัเรียนอาจทาํกิจกรรมน้ีไดป้านกลาง  จึงมีความสามารถในการทาํให้เสร็จไดเ้ร็วปานกลาง  

ส่วนประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลข

คณิต  5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของ

กิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต 5.0  และมี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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6.  กจิกรรมเร่ืองศิลปะรอบตัวเรา 

 

ตารางท่ี  47  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองศิลปะรอบตวัเรา 

หัวข้อการประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3 14 9   

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5 15 6   

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 5 15 6   

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  17 9   

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 20 6    

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 1 1   

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  48  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองศิลปะรอบตวัเรา 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.26 3 3 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.57 4 4 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 2 2 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.50 4 4 และ 3 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 4.92 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นโดยสรุปแตกต่าง

กันไปตามบางหัวข้อ คือ การทาํให้นักเรียนหาคาํตอบได้อย่างครบถ้วนปานกลาง  การทาํให้

นกัเรียนหาคาํตอบไดถู้กตอ้งดี  แต่การทาํให้นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมมีค่านอ้ย  

และนกัเรียนอาจทาํกิจกรรมน้ีไดป้านกลาง  จึงมีความสามารถในการทาํให้เสร็จไดเ้ร็วปานกลาง  

ส่วนประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลข

คณิต  5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของ

กิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต 5.0  และมี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   

 100 



 

7.  กจิกรรมเร่ืองพุทธประวตัิ การใช้แผนที ่และการศึกษาประวตัิศาสตร์ 

 

ตารางท่ี  49  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองพุทธประวติั การใชแ้ผนท่ี และการศึกษาประวติัศาสตร์ 

หัวข้อการประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3 14 9   

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5 15 6   

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 5 15 6   

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  17 9   

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 20 6    

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 1 1   

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  50  การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองพุทธประวติั การใชแ้ผนท่ี และการศึกษาประวติัศาสตร์ 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.26 3 3 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.57 4 4 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 2 2 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.50 4 4 และ 3 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 4.92 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นโดยสรุปแตกต่าง

กันไปตามบางหัวข้อ คือ การทาํให้นักเรียนหาคาํตอบได้อย่างครบถ้วนปานกลาง  การทาํให้

นกัเรียนหาคาํตอบไดถู้กตอ้งดี  แต่การทาํให้นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมมีค่านอ้ย  

และนกัเรียนอาจทาํกิจกรรมน้ีไดป้านกลาง  จึงมีความสามารถในการทาํให้เสร็จไดเ้ร็วปานกลาง  

ส่วนประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลข

คณิต  5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของ

กิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต 5.0  และมี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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8. กจิกรรมเร่ืองยาสามัญประจําบ้าน และยาสมุนไพรไทย 

 

ตารางท่ี  51  ผลการประเมินกิจกรรมเร่ืองยาสามญัประจาํบา้น และยาสมุนไพรไทย 

หัวข้อการประเมนิ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การเรียนรู้ของนกัเรียน      

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3 14 9   

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 5 15 6   

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 5 15 6   

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว  17 9   

การนาํไปใชข้องอาจารย ์      

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 26     

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 20 6    

คุณลกัษณะของกิจกรรม      

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 24 1 1   

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 26     

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 26     

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 26     
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เม่ือนาํมาหาค่าทางสถิติ ไดผ้ลดงัน้ี   

 

ตารางท่ี  52 การหาค่าทางสถิติกิจกรรมเร่ืองยาสามญัประจาํบา้น และยาสมุนไพรไทย 

หัวข้อการประเมนิ Mean Median Mode 

การเรียนรู้ของนกัเรียน    

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 3.26 3 3 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.57 4 4 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรม 3.15 2 2 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3.50 4 4 และ 3 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์    

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 5 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม    

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 5 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน 5 5 5 

 

จากการวเิคราะห์พบวา่กิจกรรมน้ีมีความเหมาะสมในดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั

ปานกลาง  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วง 3.0 – 4.0  และมีความคิดเห็นโดยสรุปแตกต่าง

กันไปตามบางหัวข้อ คือ การทาํให้นักเรียนหาคาํตอบได้อย่างครบถ้วนปานกลาง  การทาํให้

นกัเรียนหาคาํตอบไดถู้กตอ้งดี  แต่การทาํให้นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมมีค่านอ้ย  

และนกัเรียนอาจทาํกิจกรรมน้ีไดป้านกลาง  จึงมีความสามารถในการทาํให้เสร็จไดเ้ร็วปานกลาง  

ส่วนประโยชน์ต่อการนาํไปใช้หรือการสอนของอาจารยใ์นระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลข

คณิต  5.0   และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5  ส่วนในดา้นคุณลกัษณะของ

กิจกรรม  พบว่ามีความเหมาะสมในระดบัระดบัดีมาก  เน่ืองจากมีค่ามชัฌิมเลขคณิต 5.0  และมี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากค่าฐานนิยมเป็น 5   
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

การศึกษารูปแบบกิจกรรมการทางศึกษาของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ มี

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  คือ  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระสําคญัของหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัเน้ือหาการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  และเพื่อ

พฒันารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาสําหรับนกัเรียนของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  

ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย ์และ

นกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2 ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กรุงเทพมหานคร และในต่างจงัหวดั   

ในการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางขั้น

พื้นฐานกบัเน้ือหาของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  ผูว้จิยัไดป้ระเมินวา่วตัถุจดัแสดงใน

แต่ละห้อง  ช้ินใดบา้งท่ีสามารถใชเ้ป็นหวัขอ้หรือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ได ้ และมีความสัมพนัธ์กบั

สาระการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆอย่างไร  จากการศึกษาพบว่าส่ิงของทุกช้ินในพิพิธภณัฑ์สามารถ

นาํมาใชเ้ป็นหวัขอ้ หรือส่ือการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมทางการศึกษาไดม้ากกวา่หน่ึงหวัขอ้  จากผล

ศึกษาในวตัถุประสงค์แรก  ทางพิพิธภัณฑ์ได้นําไปสังเคราะห์เป็นกิจกรรมทางการศึกษาของ

พิพิธภณัฑท่ี์มีกบัหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่ม  ผลการศึกษาพบวา่เม่ือนกัเรียนทาํ

กิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์ทาํข้ึนเพื่อทดสอบความเข้าใจ  ระดบัคะแนนท่ีนักเรียนได้แสดงให้เห็นว่า

นกัเรียนโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาการบรรยายของพิพิธภณัฑ ์

และความเหมาะสมของกิจกรรมซ่ึงเป็นผลของการประเมินของอาจารย ์ พบว่าในดา้น

ประโยชน์ของกิจกรรม   มีประโยชน์ในการเพิ่มพนูความรู้แก่นกัเรียน  การสอนให้นกัเรียนรู้จกัคิด / 

ใช้จินตนาการ  มีส่วนกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้  มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  และมีความ

ยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการเรียน  ในดา้นการเรียนรู้ของนักเรียน  เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมน้ี

นกัเรียนสามารถหาคาํตอบไดอ้ยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  เสร็จทนัภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้ และมีความ

เพลิดเพลินในดา้นของการนาํไปใช้ของอาจารย ์ พบวา่อาจารยส์ามารถให้คาํแนะนาํแก่นกัเรียนใน

การทาํได ้ และสามารถนาํกิจกรรมน้ีไปประยกุตส์อนท่ีโรงเรียนได ้



 

การอภิปรายผล 

การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ์จดัข้ึน  เป็นการนาํทรัพยากรท่ี

สาํคญัท่ีสุดของพิพิธภณัฑ ์ คือวตัถุจดัแสดงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นการเรียนรู้  ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็น

ส่ือการเรียนรู้  ในพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ส่ิงท่ีใช้เล่าเร่ืองพระราชประวติั และ

พระราชกรณียกิจก็คือส่ิงของส่วนพระองค์ท่ีเป็นวตัถุจัดแสดงในห้องต่างๆ  การวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของวตัถุจดัแสดงกบัหวัขอ้ของการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ ทาํให้พบวา่วตัถุช้ินแสดงบาง

ช้ินสามารถนาํมาใช้ให้ความรู้ได้มากกว่าหน่ึงสาขาในลกัษณะของสหวิทยาการ  ยกตวัอย่างเช่น  

แจกนัสมยัราชวงศ์ชิงซ่ึงเป็นส่ิงของส่วนพระองค์  สามารถเป็นหัวขอ้ของการศึกษาในสาขาต่างๆ 

ทั้งท่ีเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  และสภาพสังคมในอดีต ดงัน้ี  วิถีชีวิตของสมเด็จพระ

พนัวสัสาอยัยิกาเจา้  รสนิยมการเลือกใช้ส่ิงของ   บางคร้ังหากเป็นส่ิงของท่ีมีผูทู้ลเกลา้ฯ ถวาย  ก็

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้อีกดว้ย   

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพสังคมในอดีต  เช่น  การรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมจีน  

ความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้การแลกเปล่ียนกบัประเทศจีน  เทคโนโลยีการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาสมยั

ราชวงศชิ์ง  หนา้ท่ีการใชง้านของแจกนัท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตและในปัจจุบนั  เป็นตน้  

เน่ืองจากการท่ีวตัถุจดัแสดงงสามารถส่ือความหมายได้หลากหลายและเป็นส่ือการเรียนไดห้ลาย

สาขาหลายหวัขอ้  บางคร้ังความรู้ท่ีไดจ้ากวตัถุจดัแสดงอาจยากเกินไปสาํหรับเด็กนกัเรียน  ดงันั้นจึง

ตอ้งมีการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุจดัแสดงกบัสาระการเรียนรู้กลุ่มแกนกลางขั้น

พื้นฐานกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา  

เพื่อสร้างกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนน้ี  ทั้งการสร้างความรู้ใหม่  การ

ทบทวนความรู้ในชั้นเรียน  และการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม  ซ่ึงจะทาํใหกิ้จกรรมทางการศึกษาของพิพิ

ภณัฑเ์กิดประโยชน์สูงสุดในการท่ีเป็นแหล่งการศึกษานอกชั้นเรียนได ้   

ในการท่ีจะศึกษาวา่กิจกรรมท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัข้ึนมีความเหมาะสมกบันกัเรียน  จึงได้

มีการประเมินผลโดยอาจารย์ซ่ึงเป็นผูน้ํานักเรียนมาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ ์ 

เน่ืองจากในการศึกษาเล่าเรียน ไม่วา่จะในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนนั้น  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งคอย

เป็นพี่เล้ียง  และสังเกตุการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ  จึงทาํให้อาจารยเ์ขา้ใจในพฤติกรรมการ

เรียนรู้และผลของการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  และผลการประเมินของอาจารยจ์ะเป็นส่ิงท่ี

ตอบคาํถามได้ว่ากิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์มีความเหมาะสมเพียงใด  ทางผูว้ิจยัได้

สรุปผลการประเมินของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาวเิคราะห์และอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 53 ผลเฉล่ียการประเมินกิจกรรมทั้ง 8 เร่ือง 

 

หัวข้อการประเมนิ 
กจิกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

การเรียนรู้ของนกัเรียน         

นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 4 4 5 5 4 5 5 5 

นกัเรียนหาคาํตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4 4 4 4.5 4 4 4 4 

นกัเรียนทาํเสร็จไดร้วดเร็ว 3 3 3 5 3 4 3 3 

นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการทาํ

กิจกรรม 3 3 5 4.5 4 5 3 4 

การนาํไปใชข้องอาจารย ์         

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ 4 5 5 5 5 4 5 5 

นาํกิจกรรมน้ีกลบัไปสอนท่ีโรงเรียนได ้ 5 5 5 5 5 5 5 5 

คุณลกัษณะของกิจกรรม         

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 5 4.5 5 5 4.5 5 5 5 

สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิด / จินตนาการ 5 5 5 5 5 5 5 5 

สอนใหน้กัเรียนมีจินตนาการ 5 5 5 5 5 5 5 5 

มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5 5 5 

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้นการ

เรียน 5 4.5 4 4.5 4.5 5 4 5 

กิจกรรมท่ี 1 คือ กิจกรรมการทาํบญัชีครัวเรือนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

กิจกรรมท่ี 2 คือ กิจกรรมเร่ืองการวดัหาปริมาตรของวตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

กิจกรรมท่ี 3 คือ กิจกรรมเร่ืองคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

กิจกรรมท่ี 4 คือ กิจกรรมเร่ืองคาํราชาศพัท ์

กิจกรรมท่ี 5 คือ กิจกรรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา 

กิจกรรมท่ี 6 คือ กิจกรรมเร่ืองศิลปะรอบตวัเรา 

กิจกรรมท่ี 7 คือ กิจกรรมเร่ืองพุทธประวติั  การใชแ้ผนท่ี  และวธีิการศึกษา

ประวติัศาสตร์ 

กิจกรรมท่ี 8 คือ กิจกรรมเร่ืองยารักษาโรค 
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การประเมินผลของอาจารยใ์นดา้นประโยชน์ของตวักิจกรรม  ซ่ึงมีประโยชน์ในการ

เพิ่มพูนความรู้แก่นกัเรียน  การสอนให้นกัเรียนรู้จกัคิด / ใชจิ้นตนาการ  มีความสอดคลอ้งกบัสาระ

การเรียนรู้  และมีความยากง่ายเหมาะสมกับช่วงชั้ นการเรียน  พบว่าทุกกิจกรรมมีระดับความ

เหมาะสมดี - ดีมาก  เน่ืองจากการหาค่าเฉล่ียท่ีได ้ มีค่าระหวา่ง 4 – 5 ในทุกกิจกรรม 

การท่ีกิจกรรมน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้  และมีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชั้น

การเรียน  เน่ืองจากการในการออกแบบกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดส้ร้างกิจกรรมให้มีเน้ือหาสาระตามสาระ

การเรียนรู้แกนกลางของช่วงชั้ นการเรียนรู้ท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย โดยท่ี

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมเพื่อทดสอบความจาํในส่ิงท่ีทางพิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้ความรู้แก่นกัเรียน

ก่อนหนา้แลว้นั้น  ในบางกิจกรรม  ทางพิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัเรียนใชค้วามคิดจินตนาการของนกัเรียน

เองตามกรอบพิพิธภณัฑก์าํหนดไว ้ เช่น  กิจกรรมในกลุ่มสาระศิลปะท่ีให้นกัเรียนใชจิ้นตนาการใน

การบรรยายความรู้สึก  หรือวาดภาพความประทบัใจท่ีมีเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ หรือ

วงัสระปทุม  การหรือใชค้วามรู้ท่ีนกัเรียนเคยไดเ้รียนมาในชั้นเรียนเพื่อตามตอบคาํถาม 

การประเมินผลของอาจารยใ์นดา้นของนกัเรียน  ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะตอ้งทาํให้นกัเรียนหา

คาํตอบไดอ้ยา่งครบถว้น  คาํตอบถูกตอ้ง  เสร็จทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด   ซ่ึงการประเมินในหวัขอ้น้ี

อาจารยจ์ะตอ้งประเมินจากผลคะแนนท่ีนกัเรียนได ้ และความช้าเร็วของการส่งกิจกรรมท่ีอาจารย์

ส่วนความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมของนกัเรียน  อาจารยจ์ะตอ้งใชก้ารสังเกตุในขณะท่ีนกัเรียน

เขา้ร่วมกิจกรรม  ในการประเมินในพบวา่กิจกรรมในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  ศิลปะ 

และสุขศึกษา  มีความเหมาะสมในระดบัดี  เน่ืองจากการหาค่าเฉล่ียท่ีได ้ มีค่าระหวา่ง 4 – 4.75   

การท่ีกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  ศิลปะ และสุขศึกษา ทาํให้

นกัเรียนหาคาํตอบได้อย่างครบถ้วน  คาํตอบถูกตอ้ง  เสร็จทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด และมีความ

เพลิดเพลิน เน่ืองจากการในการออกแบบกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

แกนกลางของช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจยั  และเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้คย

เรียนรู้ในชั้นเรียนมาแลว้  ดงันั้นนกัเรียนจึงสามารถทาํไดโ้ดยง่าย  และมีความเพลิดเพลินในการทาํ

เน่ืองจากคาํถามไม่ยากจนเกินไป  นกัเรียนจึงไม่เครียดในขณะท่ีทาํ  นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลิน

จากการท่ีไดใ้ชจิ้นตนาการของตนเองในขณะท่ีทาํกิจกรรมในกลุ่มสาระศิลปะ  และในกลุ่มสาระสุข

ศึกษาท่ีไดมี้การเรียนรู้ในสวนท่ีมีตน้ไม ้ ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย   โดยท่ีนอกเหนือจากการ

กาํหนดกิจกรรมเพื่อทดสอบความจาํในส่ิงท่ีทางพิพิธภณัฑไ์ดใ้หค้วามรู้แก่นกัเรียนก่อนหนา้แลว้นั้น  

ในบางกิจกรรมทางพิพิธภณัฑ์ได้กาํหนดให้นักเรียนใช้ความคิดจินตนาการของนักเรียนเองตาม

กรอบท่ีทางพิพิธภณัฑก์าํหนดไว ้ หรือใชค้วามรู้ท่ีนกัเรียนเคยไดเ้รียนมาในชั้นเรียนเพื่อตอบคาํถาม 
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ส่วนกลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ  มี

ระดบัความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการหาค่าเฉล่ียท่ีได ้ มีค่าระหวา่ง 3 – 4  จากการ

สอบถามอาจารยพ์บวา่ในกิจกรรมการทาํบญัชีครัวเรือนของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ

การปริมาตรวตัถุซ่ึงเป็นกิจกรรมของกลุ่มคณิตศาสตร์  ตอ้งใช้การคาํนวนสูตรทางคณิตศาสตร์ใน

การหาคาํตอบ  และพบว่ามีนกัเรียนจาํนวนมากท่ีคาํนวนตวัเลขไม่ถูกตอ้ง  ทาํให้คาํตอบผิดพลาด 

นอกจากน้ีนักเรียนยงัทาํเสร็จช้า  ส่วนกิจกรรมการอธิบายส่วนประกอบของดอกไม้ของกลุ่ม

วิทยาศาสตร์  พบว่านักเรียนเกิดความสับสนระหว่างส่วนประกอบของดอกไม้  ส่วนกิจกรรม

การศึกษาเอกสารโบราณซ่ึงเป็นเอกสารชั้นตน้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ของกลุ่มสังคมศึกษาฯ 

พบว่านักเรียนสามารถอ่านเอกสารชั้นตน้น้ีได้ แต่ไม่สามารถจบัใจความสําคญัตามเอกสารได ้ 

การศึกษาเอกสารโบราณชั้นตน้น้ีเป็นกิจกรรมตามหลกัสูตรสาระกาารเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษาฯ 

สาระท่ี 4 มาตรฐานท่ี 4.1 ซ่ึงไดก้าํหนดให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีการเรียนการสอน

เก่ียวกบัประเภทของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ชั้นตน้ และชั้นรอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีการ

ตอบคาํถามทางประวติัศาสตร์โดยใช้ขอ้มูลจากในเอกสาร  แต่ทั้งน้ีในการเรียนการสอนจริงในชั้น

เรียน  อาจารยไ์ดส้อนเพียงลกัษณะของเอกสารชั้นตน้และชั้นรองวา่มีลกัษณะอยา่งไร  ไม่ไดพู้ดถึง

การนาํมาใชง้านวา่จะตอ้งมีวธีิการอยา่งไร  อีกทั้งการใหน้กัเรียนตอบคาํถามจากในเอกสาร  เป็นการ

ใชเ้อกสารท่ีมีในหนงัสือกิจกรรม  ไม่มีการเรียนโดยใชเ้อกสารจริง  เม่ือนกัเรียนมาพบเอกสารจริง

ในพิพิธภณัฑ์ จึงเกิดความไม่เขา้ใจว่าเอกสารท่ีจดัให้นักเรียนดู และให้มาทาํกิจกรรมคือเอกสาร

ประเภทเอกสารชั้นตน้   จากประสบการณ์น้ีทาํให้รู้ว่าการเรียนการสอนในพิพิธภณัฑ์นอกจากจะ

เป็นการทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนไดจ้ากชั้นเรียนปกติแลว้  ยงัสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีให้ความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติไดด้ว้ย    และการท่ีจะสร้างกิจกรรมทางการศึกษา  นอกจาก

จะศึกษาจากหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีทุกโรงเรียนใช้เป็นมาตรฐานในการ

เรียนการสอนแลว้นั้น  ทางพิพิธภณัฑ์ตอ้งปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองพื้นฐานความรู้ของนกัเรียน  และ

การเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน   และการท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได ้ส่งผลต่อเน่ืองทาํให้

นกัเรียนทาํกิจกรรมนั้นไดช้้า  และไม่มีความเพลิดเพลินในการทาํ  เพราะคิดแต่จะทาํให้เสร็จและ

รู้สึกเครียดเม่ือทาํไม่ได ้   

การประเมินผลในดา้นของการนาํไปใชข้องอาจารย ์ ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะตอ้งทาํให้อาจารย์

สามารถใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนในการทาํได ้ และสามารถนาํกิจกรรมน้ีไปประยุกตส์อนท่ีโรงเรียน

ได ้

พบว่ามีกิจกรรมของทุกกลุ่ม มีความเหมาะสมในระดบัดีมาก - ดี  เน่ืองจากการหา

ค่าเฉล่ียท่ีได้  มีค่าระหว่าง 4 – 5  ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะในชั้ นเรียนหรือนอกชั้ นเรียน  
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อาจารยจ์ะตอ้งมีบทบาทเป็นทั้งผูใ้หค้วามรู้  และเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในการเรียนรู้ของนกัเรียน  ตามท่ี

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ไดก้ล่าววา่ครูจะตอ้งเป็นผูแ้นะนาํ หรือประสานงาน หรือ

ช่วยเหลือในการจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้   ดงันั้นทางผูว้ิจยัมีความ

ประสงคท่ี์จะใหอ้าจารยไ์ดพ้ฒันาความรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ไปพร้อมๆกบัการให้

คาํแนะนาํแก่นักเรียน  อีกทั้งยงัสามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ  หรือนํา

กิจกรรมของทางพิพิธภณัฑไ์ปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหวัขอ้อ่ืนๆดว้ยได ้ 

ผลจากการศึกษา  นอกจากการไดกิ้จกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบั

นักเรียนโดยมีความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนั้น  ยงัเป็นการพฒันาบทบาท

ทางดา้นการศึกษาของพิพิธภณัฑ์  การพฒันาการจดัการวตัถุพิพิธภณัฑ์ในฐานะของส่ือการเรียนรู้  

การพฒันาบุคคลากรของพิพิธภณัฑ์ในฐานะผูใ้ห้ความรู้  และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง

โรงเรียนและพิพิธภณัฑ์  ทั้งการสร้างเครือข่ายใหม่กบัโรงเรียนท่ีไม่เคยร่วมงานกบัพิพิธภณัฑ์มา

ก่อน  เช่น โรงเรียนต่างๆท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในจงัหวดันครนายก  หรือการพฒันาเครือข่ายระหว่าง

พิพิธภณัฑก์บัโรงเรียนท่ีเคยร่วมงานกนัมาบา้งแลว้ในรูปแบบใหม่  เช่น  โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ  

และโรงเรียนเจา้ฟ้าสร้าง เป็นตน้  

การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ์จดัข้ึน  เป็นการพฒันาทรัพยากร

ของพิพิธภณัฑ์  คือวตัถุจดัแสดงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในดา้นการเรียนรู้  ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นส่ือการ

เรียนรู้ท่ีใชส่ื้อถึงเน้ือหาการบรรยายของพิพิธภณัฑแ์ละกิจกรรมกิจกรรมทดสอบความรู้ของนกัเรียน   

กิจกรรมดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้ในพระ

ราชประวติัพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  พร้อมทั้งมีทกัษะและความรู้

เหมาะสมตามช่วงชั้นการเรียนรู้  รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการสอนของอาจารย  ์ อนัเป็นการช่วย

เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาแก่เยาวชนซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของ

พิพิธภณัฑ ์และเป็นการพฒันากิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑไ์ทยในอีกรูปแบบหน่ึงดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันากิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ให้

เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกตาํราเรียนท่ีช่วยเสริมความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กบั

โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาท่ีความสนใจทัว่ไป  ทางพิพิธภณัฑ์ควรมีการเตรียมความพร้อมใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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1. ความพร้อมของพพิธิภัณฑ์ 

1.1 ช่วงเวลาการเปิดพิพิธภัณฑ์  การเปิดพิพิธภณัฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กบั

นกัเรียนควรคาํนึงถึงช่วงเวลาความสะดวกในการเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ของโรงเรียน  ควรมีการเปิด

ตลอดปีหรือมากกวา่ 3 เดือน  การเปิดพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนัช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม – มีนาคม สั้น

มากเกินไป  เน่ืองจากตรงกบัเป็นช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาคท่ี 2 ของนักเรียน  ทาํให้

อาจารยต์อ้งเร่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ทนักบัเวลา  อีกทั้งยงัเป็นช่วงท่ีมีการจดักิจกรรม

ต่างๆของโรงเรียนบ่อย  เช่น  งานปีใหม่  งานกีฬาสี  งานวนัเด็ก  งานวนัครู  เป็นตน้  ทาํให้ทาง

โรงเรียนไม่สามารถจดัหาเวลาใหน้กัเรียนมาเยีย่มชมและจดักิจกรรมทางการศึกษาท่ีพิพิธภณัฑไ์ด ้

1.2 การประชาสัมพันธ์  ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ให้มากกว่าน้ี 

รวมถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์ในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยเสริมความรู้นอกเหนือจาก

ชั้นเรียนธรรมดาได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงนอกจากจะ

ให้ความรู้ท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ในทางตรงแล้ว  ยงัสามารถเช่ือมโยงความรู้ในหัวข้ออ่ืนๆได ้ 

เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเก่ียวกบัพระราชประวติัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ดงันั้น

บุคคลทัว่ไป  หรืออาจารยโ์ดยส่วนใหญ่จะเขา้ใจวา่เน้ือหาท่ีไดจ้ากพิพิธภณัฑ์  จะสามารถเช่ือมโยง

ไดถึ้งวชิาประวติัศาสตร์เท่านั้น   

1.3 ส่ือหรือส่ิงพิมพ์ประกอบที่ใช้ในการเรียนรู้  ทางพิพิธภณัฑ์ควรจดัทาํชุดอุปกรณ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ  เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้เข้าร่วม

กิจกรรม   รวมทั้งสมุดกิจกรรมหรือกิจกรรมท่ีมีรูปภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ และมีเน้ือหา

เหมาะกบันกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนรู้ต่างๆกนั เช่น ช่วงชั้นการเรียนรู้ ท่ี 1 ช่วงชั้นการเรียนรุ้ท่ี 2 

ช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 3 เป็นตน้ ในการพฒันากิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภณัฑ์  นอกจากการ

คาํนึงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมแล้ว  ยงัต้องคาํนึงถึงความปลอดภยัของวตัถุจัดแสดงด้วย  

เน่ืองจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมคือนกัเรียนในช่วงชั้นการเรียนรู้ท่ี 2 -ซ่ึงมีอายุ

ระหวา่ง  8 – 11 ปี  การควบคุมการเคล่ือนไหว และการระมดัระวงัส่ิงของยงัทาํไดไ้ม่ดีนกั  หากมี

การนาํส่ิงของส่วนพระองคจ์ริงมาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้  เช่น ในกิจกรรมการวดัหาปริมาตรส่ิงของ

สองมิติและสามมิติ  ท่ีตอ้งมีการนาํส่ิงของจริงมาวดัขนาดโดยไมบ้รรทดั และสายวดั  อาจทาํให้

ส่ิงของนั้นเสียหายได ้ จึงตอ้งมีการทาํจาํลองส่ิงของข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือในการทาํกิจกรรมแทนส่ิงของ

ส่วนพระองค์จริง  แต่ทั้งน้ี จะตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบ และยุคสมยัท่ีตอ้งมีลกัษณะเหมือนของจริงดว้ย 

เป็นตน้ 

1.4 การรองรับจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ตั้งอยูใ่นวงัสระ

ปทุม ซ่ึงเป็นพระราชฐาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัของสถานท่ี  จึงตอ้งมี
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การจาํกดัจาํนวนของผูเ้ขา้ชมหรือนกัเรียนให้มีจาํนวนน้อย  เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล  จึงไม่สามารถ

รองรับการจดักิจกรรมสาํหรับนกัเรียนจาํนวนมากได ้ ทาํใหน้กัเรียนในโรงเรียนเดียวกนัตอ้งแบ่งกนั

เดินทางการมาทาํกิจกรรมหลายวนั  ทาํให้ส้ินเปลืองค่าเดินทาง   ดงันั้นในอนาคตจะตอ้งจดัเตรียม

พื้นท่ีท่ีรองรับนกัเรียนจาํนวนมากข้ึน  การจดักิจกรรมอาจสามารถทาํได้ในอาคารหลงัอ่ืนท่ีไม่ใช่

พระตาํหนกัใหญ่ท่ีเป็นพิพิธภณัฑ ์ เช่น  อาคารจาํหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้    

1.5 ห้องเรียนในพิพิธภัณฑ์  ควรมีการสร้างห้องเรียนในพิพิธภณัฑ์  เพื่อเป็นสถานท่ี

สําหรับการบรรยายบทเรียนของพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ  แยกจากการนาํชมผูเ้ขา้ชมโดยปกติ   และ

เป็นศูนยร์วมของส่ือการเรียนการสอนของพิพิธภณัฑ ์  เช่น  ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้  หนงัสือ  แผน่ซีดี  

และส่ือสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  สําหรับนกัเรียน  และผูส้นใจ

ศึกษาดว้ยตนเอง  เพื่อใหส้มกบัเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัอีกดว้ย  

 

2. ความพร้อมขออาจารย์และโรงเรียน 

2.1 ทัศนคติในแง่ดีต่อพิพิธภัณฑ์  พิพิธภณัฑ์ควรมีการเปิดฝึกอบรมการใชพ้ิพิธภณัฑ์

ให้เป็นสถานเรียนรู้นอกชั้นเรียน  หรือเสริมความรู้จากชั้นเรียนปกติ  เพื่อให้อาจารย์เข้าใจใน

ศกัยภาพ  ความพร้อมและขีดความสามารถของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์  และในท่ีสุดเกิด

ทศันคติท่ีดีต่อพิพิธภณัฑใ์นการใชเ้ป็นสถานท่ีใหค้วามรู้นอกเหนือจากชั้นเรียนปกติ 

2.2  การประชุมร่วมกับอาจารย์และโรงเรียน  ก่อนการเขา้ชมและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

พิพิธภณัฑ์  ทางพิพิธภณัฑ์ควรมีการประชุมหรือทาํความตกลงกบัอาจารยผ์ูส้อนล่วงหน้า  สําหรับ

การจดัทาํหลกัสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาว่าทางโรงเรียนตอ้งการให้พิพิธภณัฑ์เสริมความรู้

อะไรให้กบันกัเรียน  หรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนจริง  เน่ืองจากในหลกัสูตรของ

พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมท่ีทําไว้  เ ป็นกิจกรรมท่ีทําให้สอดคล้องกับนักเ รียนช่วงชั้ น ท่ี  2 

(ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6) บางคร้ังกิจกรรมมีเน้ือหาสําหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6  จึงทาํให้

นกัเรียนชั้นปีท่ี 4 ไม่สามารถทาํได ้

 

3. ความพร้อมของนักเรียน 

3.1  ความพร้อมด้านวชิาการ  การสร้างกิจกรรม นอกจากพิจารณาถึงการสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้แลว้นั้น  จะตอ้งพิจารณาถึงระดบัความพร้อมของนกัเรียนในแต่ละ

พื้นท่ีดว้ย   แมใ้นหลกัสูตรท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานจะกาํหนดให้นกัเรียนท่ี

ศึกษาในระดบัชั้นเดียวกนัจะเรียนรู้ในส่ิงเดียวกนั  แต่บางคร้ังพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนในแต่ละ
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พื้นท่ีไม่เท่ากนั จึงปรากฏผลวา่บางกิจกรรรม  นกัเรียนบางโรงเรียนสามารถทาํไดดี้  แต่บางโรงเรียน

ทาํไดป้านกลาง  เป็นตน้ 

3.2  ความพร้อมด้านจิตใจ  จากการสังเกตุการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนบางคน  

พบวา่นกัเรียนบางคนไม่ค่อยสนใจทาํกิจกรรม  หรือบางคร้ังสนใจในช่วงระยะเวลาสั้ นๆ  และเม่ือ

พบว่ากิจกรรมยากเกินไป  ทาํไม่ได ้ ก็ไม่สนใจทาํ  แต่ใช้การลอกคาํตอบจากเพื่อนท่ีทาํเสร็จแล้ว  

ปัญหาน้ีน่าจะแกไ้ขไดด้ว้ยการทาํความตกลงกบันกัเรียนว่าไม่ควรลอกกนั  หากนกัเรียนไม่เขา้ใจ  

สามารถให้วิทยากรของทางพิพิธภณัฑ์อธิบายให้ฟังใหม่  หรือถามจากอาจารย์  และการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมใหม่ๆ  

ในการพฒันากิจกรรมทางการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์เพื่อมุ่งหวงัให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตอ้งอาศยัความร่วมมือของพิพิธภณัฑ์และโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ด   ทั้งน้ีการพฒันา รูปแบบ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการให้ความรู้

ทางตรง และการให้ความรู้ทางออ้ม คือการกระตุน้ให้นกัเรียนทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่ในการทาํส่ิงนั้น 

นกัเรียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้นๆใหถ่้องแทก่้อน  จึงจะทาํไดดี้  เช่น การประกวดเขียน

เรียงความ  การโตว้าที  การวาดภาพ เป็นตน้  รวมทั้งอาจมีการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ี

นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มาใช ้ เช่น  การประกวดทาํคลิปวดีีโอ  การประกวดทาํเวบ็ไซต ์ เป็นตน้  การ

พฒันากิจกรรมจะตอ้งไม่หยุดน่ิง  มีการใช ้ การประเมินความเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงค์

ของพิพิธภณัฑห์รือไม่  รวมทั้งตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ  ก็จะทาํให้

กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจต่อประชาชนในวงกวา้ง  ดึงดูดใจให้

ประชาชนทุกกลุ่มเขา้มาใชป้ระโยชน์  และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของพิพิธภณัฑไ์ด ้  
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ภาคผนวก ก 

 แบบฝึกหดัของนกัเรียน
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พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

แบบฝึกหดั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

กลุ่มช่วงชั้นการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 2  

ขอ้ท่ี 1 ใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งจากบญัชีครัวเรือนท่ีเห็น  และลองทาํบญัชีครัวเรือนของตนเอง 

 (1 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 
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ขอ้ท่ี 2   ใหน้กัเรียนทดลองจดัโตะ๊รับประทานอาหาร หรือโตะ๊เรียนหนงัสือ โดยดูตวัอยา่งจากภาพ

ดงัน้ี 

 (1 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  เร่ือง การวดัขนาดวตัถุสองมิติ และสามมิติ 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนวดัและคาํนวนหาขนาดของวตัถุสองมิติ  ดงัน้ี  (5 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

1. ความกวา้ง           2. ความกวา้ง 

 ความยาว      ความยาว 

 ขนาดปริมาตร      ขนาดปริมาตร 

    

3. ความกวา้ง           4. ความกวา้ง 

 ความยาว      ความยาว 

 ขนาดปริมาตร      ขนาดปริมาตร 

 

5. ความกวา้ง            

 ความยาว      

 ขนาดปริมาตร      

 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                        คะแนน 
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ข้อที ่2  ใหน้กัเรียนวดัและคาํนวนหาขนาดของวตัถุสามมิติ  ดงัน้ี  (2 ขอ้ 10 คะแนน) 

1. ความกวา้ง          

 ความยาว      

 ความสูง 

  ขนาดปริมาตร    

 

2. ความกวา้ง          

 ความยาว      

 ความสูง 

  ขนาดปริมาตร    

 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง คําศัพท์ทีพ่บในชีวติประจําวนั 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนตอบวา่แต่ละหมายเลขในภาพน้ีมีคาํศพัทว์า่อยา่งไร  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    2.    3.  

4.    5.    6. 

7.    8.    9. 

10. 

รวมคะแนนท่ีได ้                                        คะแนน 
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ข้อที ่2 ใหน้กัเรียนเติมคาํเหล่าน้ีลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

grandchildren daughter died King September wife    

sisters  children years  brothers 

Queen Savang Vadhana  was born  on 10                        ,    1862. She was the                       

of King Mongkut (King Rama IV), and Chao Chom  Manda  Piam. She had three                            

and                                  two                .                  She was the                      of King Chulalongkorn 

(King Rama IV), and had eight                        . Later she had three                           , two of them 

became to the                        .      Queen Savang Vadhana                             at Srapathum Palace 

when she was nighty-three                           old. 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

 

ข้อที ่3  ใหน้กัเรียนบอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี 

1. bedroom          2. bathroom   

3. guest room                                                           4. ceremony room 

5. study room                                                           6. living  room 

7. pray room         8. corridor  

9. stair         10. hall 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ                                                                                                                      
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คําศัพท์ราชาศัพท์ 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนตอบวา่แต่ละหมายเลขในภาพน้ีมีคาํราชาศพัทว์า่อยา่งไร  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          2.             3.             

4.          5.             6.             

7.          8.                       9.    

10.        

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                        คะแนน 
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ข้อที ่2 ใหน้กัเรียนเติมคาํเหล่าน้ีลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

พระขนิษฐา พระราชนัดดา  พระราชสมภพ พระภรรยา

เจ้า สวรคคต พระมหากษัตริย์  พรรษา  พระราชธิดา 

พระราชโอรสธิดา พระเชษฐา-พระอนุชา   

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ทรง                               เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2405   ทรง

เป็น                        ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเจา้จอมมารดาเป่ียม  ทรงมี                      

3 พระองค ์ และ                              2 พระองค์  ทรงเป็น                          ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และมี                             ทั้งส้ิน 8 พระองค ์  ทรงมี                                    3 

พระองค ์ ต่อมา                               ทั้ง 2 พระองค ์ คือ พระบาท สมเด็จพระเจา้อยูอ่านนัทมหิดล   

และพระบาทสมเด็จ  พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลเดช  ไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็น    

               สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้                              ณ วงัสระปทุม เม่ือทรงมีพระชนมายุได ้

93                  

 

ข้อที ่3  ใหน้กัเรียนบอกความหมายของคาํราชาศพัทเ์หล่าน้ี 

1. บรรทม         2. พระราชทาน   

3. เสวย                                                                4. ประทบั 

5. เสด็จพระราชดาํเนิน                                              6. ประสูติ 

7. ทรงฟัง         8. ถวาย  

9. โปรด                     10. ทรงพระอกัษร 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ความประทบัใจทีม่ีต่อพพิธิภัณฑ์ 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนบรรยายหรือวาดภาพความรู้สึกท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ ์(ไม่มีคะแนน) 
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ข้อที ่2  นกัเรียนสังเกตหรือไม่วา่ศิลปะนั้นมีอยูร่อบๆตวัเรา  นกัเรียนสังเกตเห็นศิลปะแบบใดบา้ง

ภายใน 

             พิพิธภณัฑ ์ (ไม่มีคะแนน) 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

1.           2.           3.                             4. 

       

 

 

5.                                              6.           7.          8.   

 

 

 

 

          

9.           10. 

 

 

 

เรียงลาํดบัตามพระราชประวติัไดด้งัน้ี        

 

ปางสมาธิ ปางป่าลิไลยก ์

ปางนาคปรก ปางมารวชิยั ปางบาํเพญ็ทุกรกิริยา 

ปางขอฝน ปางลีลา ปางหา้มมาร 

ปางปฐมเทศนา 

ปางไสยยาสน์ 
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2. ให้นักเรียนศึกษาแผนที่นี ้และตอบคําถามให้ถูกต้อง  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนวงัสระปทุมน้ีนาํมาจากแผนท่ีกรุงเทพฯ เร่ิมสาํรวจเม่ือ                                 และเสร็จส้ินเม่ือ                                

                       มีมาตราส่วน                       และแสดงอาณาเขตทั้ง 4 ดา้น ของวงัสระปทุม  ไดแ้ก่ 

 ทิศเหนือ                                                        ทิศใต ้              

 ทิศตะวนัออก                             ทิศตะวนัตก     

 แผนท่ีน้ีแสดงให้เห็นวา่ในอดีตวงัสระปทุมมีพื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ย                                  และมีสระ

นํ้าขนาดใหญ่  จาํนวน                    สระ ซ่ึงช่ือของวงัสระปทุมมาจากการท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นบริเวณพระ

ราชอุทานท่ีมีสระบวัในสมยัรัชกาลท่ี 4  นอกจากน้ีวงัสระปทุมยงัมี                                       ลอ้มรอบ

ทั้ง 4 ดา้น อีกดว้ย    
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3. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารฉบับนี ้ และตอบคําถามให้ถูกต้อง  (9 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารน้ีเป็นเอกสารประเภท                                                   โดยนาํมาจาก                                          

ท่ีประกาศใน พ. ศ.                               อนัตรงกบัในรัชสมยั                                                                      

เน้ือความในเอกสารกล่าวถึง  (3 คะแนน)      

                                                 

 

ในขณะนั้นสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ยงัดาํรงพระยศเป็น   

จากเอกสารน้ีทาํใหท้ราบวา่โรงพยาบาลศิริราช  เดิมอยูภ่ายใตส้ังกดั   

ขอ้ดีของการศึกษาประวติัศาสตร์จากเอกสารชั้นตน้ คือ     
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รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

แบบฝึกหดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

กลุ่มช่วงชั้นการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 2  

ขอ้ท่ี 1  ใหจ้บัคู่สรรพคุณของยาสามญัประจาํบา้นเหล่าน้ีใหถู้กตอ้ง  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

1. ยายคูาลิปตสั    ก. ใชบ้รรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

2. ยาเมด็ควนิิน    ข. ใชบ้รรเทาอาหารจุกเสียด แน่นทอ้ง 

3. ยาทิงเจอร์ไอโอดีน   ค. ใชบ้รรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

4. ยาเมด็โซดามินต ์   ง. 18ใชสู้ดดมแกห้วดั คดัจมูก ใชท้าแกฟ้กชํ้า 

5. ยาโซดาไบคาร์บอเนต   จ. ใชใ้ส่แผลสดเพื่อฆ่าเช้ือโรค 

6. ยามหาหิงค ์    ช. ใชแ้กว้งิเวยีน เป็นลม 

7. ยาธาตุ    ซ. ใชรั้กษาโรคมาลาเรีย 

8. ยาแอสไพริน    ฌ. ใชล้า้งแผลเพื่อฆ่าเช้ือโรค 

9. ยานตัถุห์อม    ญ. ใชล้ดอาการไข ้

10. ด่างทบัทิม        ฎ. ใชข้บัลมในลาํไส้ 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 
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ขอ้ท่ี 2   ใหน้กัเรียนหาคาํตอบวา่สมุนไพรดงัต่อไปน้ี  ตน้ใดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค  (10 ขอ้ 10 

คะแนน) 

กระเบาใหญ่ หมากเขียว  มะม่วง  ลัน่ทม  พะยอม 

อินทรชิต หวา้  ข่อย  พิกุล  แกว้ 

1. ผลของตน้                              สามารถนาํมาสกดัเป็นนํ้ามนัใชรั้กษาโรคเร้ือนได ้

2. ใบของตน้  เม่ือนาํมาบดละลายกบันํ้า ใชรั้บประทานเพื่อขบัพยาธิ 

3. รากของตน้ สามารถนาํมารักษาแผลได ้

4. ผลสุกของตน้ เม่ือนาํมาตม้กินกบันํ้า จะช่วยป้องกนัอาการของโรคตอ้หิน 

5. ใบของตน้ นาํมาตาํพอกบริเวณท่ีเป็นแผลสด จะเป็นยาสมานแผลสด 

6. ใบของตน้ นาํมาลนไฟใหร้้อนพอพอกแกป้วดบวม 

7. ดอกสดของตน้ เป็นส่วนประกอบของยาหอม และใชท้าํเคร่ืองสาํอาง 

8. ดอกของตน้ ใชป้รุงเป็นยาแกล้ม บาํรุงหวัใจ ลดไข ้

9. ใบของตน้  ใชบ้ดกบักาํยานกอ้นเล็กๆ ทาแกผ้ดเผื่อคนั 

10. เปลือกและใบของตน้ ใชท้าํยาอม ยากวาดคอ แกป้ากเป่ือย ล้ินและคอมีเมด็ 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รว
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ภาคผนวก ข 

คาํเฉลยของอาจารย ์
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยก้ิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง คําศัพท์ทีพ่บในชีวติประจําวนั 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนตอบวา่แต่ละหมายเลขในภาพน้ีมีคาํศพัทว์า่อยา่งไร  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        window  2.          table  3.                 flowerpot 

4.       carpet  5.          chair  6.                 chandelier 

7.       clock  8.          curtain  9.                 wall 

10.               door 
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ข้อที ่2 ใหน้กัเรียนเติมคาํเหล่าน้ีลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

grandchildren daughter died King September wife    

sisters  children years  brothers 

Queen Savang Vadhana  was  born on   10      September , 1862. She was the    daughter       

of King Mongkut (King Rama IV), and Chao Chom  Manda  Piam. She had three   brothers  and   

two  sisters        . She was the       wife               of King Chulalongkorn (King Rama V), and had 

eight                children  Later she had three   grandchildren   , two of them became to the    King             

Queen Savang Vadhana             died       at Srapathum Palace when she was nighty-three      

years old. 

 

 

ข้อที ่3  ใหน้กัเรียนบอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี 

1. bedroom   หอ้งนอน        2. bathroom  หอ้งนํ้า   

3. guest room      หอ้งรับแขก                                4. ceremony room    หอ้งพิธี 

5. study room หอ้งอ่านหนงัสือ                                6. living  room หอ้งนัง่เล่น 

7. pray room หอ้งทรงนมสัการ       8. corridor   ระเบียง 

9. stair   บนัได      10. hall  หอ้งโถง 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยก้ิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คําศัพท์ราชาศัพท์ 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนตอบวา่แต่ละหมายเลขในภาพน้ีมีคาํราชาศพัทว์า่อยา่งไร  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.       พระแกล  2.          โตะ๊  3.            กระถาง 

4.       ลาดพระท่ี  5.          พระเกา้อ้ี  6.            โคมไฟ 

7.       นาฬิกา  8.                    พระวสูิตร  9.   ผนงั 

10.       พระทวาร 
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ข้อที ่2 ใหน้กัเรียนเติมคาํเหล่าน้ีลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

พระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา พระราชสมภพ   พระภรรยาเจ้า        สวรรคต

พระมหากษัตริย์  พรรษา         พระราชธิดา  

พระเชษฐา-พระอนุชา  พระเชษฐภคินี-ขนิษฐา 

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ทรง   พระราชสมภพ    เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2405   ทรง

เป็น  พระราชธิดา   ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเจา้จอมมารดาเป่ียม  ทรงมี  พระ

เชษฐา-  พระอนุชา     3 พระองค ์ และ  พระเชษฐภคินี-ขนิษฐา  2 พระองค ์ ทรงเป็น   พระภรรยาเจ้า  

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และมี  พระราชโอรสธิดา  ทั้งส้ิน 8 พระองค ์  ทรงมี  

พระราชนัดดา   3 พระองค ์ ต่อมาทั้ง 2 พระองค ์ คือ พระบาท สมเด็จพระเจา้อยูอ่านนัทมหิดล  

และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลเดช ไดท้รงข้ึนครองราชยเ์ป็น   พระมหากษัตริย์  

               สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้     สวรรคต      ณ วงัสระปทุม เม่ือทรงมีพระชนมายไุด ้ 93  

พรรษา                

 

 

ข้อที ่3  ใหน้กัเรียนบอกความหมายของคาํราชาศพัทเ์หล่าน้ี 

1. บรรทม นอน        2. พระราชทาน     ให ้

3. เสวย               รับประทาน                                       4. ประทบั                     อยู ่ หรือ  นัง่ 

5. เสด็จ ฯ / เสด็จพระราชดาํเนิน          ไป                  6. ประสูติ  เกิด 

7. ทรงฟัง  ฟัง        8. ถวาย   ให ้

9. โปรด   ชอบ                   10. ทรงพระอกัษร ทาํงาน หรือ อ่าน

หนงัสือ 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยก้ิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พชื และสัตว์ 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนหาคาํตอบเก่ียวกบัส่วนประกอบของดอกไม ้ดงัน้ี (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                        คะแนน 

 

1. 

2. 

4. 

7. 

6. 

10. 

9. 

3. 

8. 

5. 

ดอกแบบสมบูรณ์เพศ 

เกสรตวัเมีย 

เกสรตวัผู ้

กา้นชูเกสร 

กลีบ 

กลีบเล้ียง รังไข่ 

ไข่ 
ฐานรองดอก 

กา้น 

ใบ 
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ข้อที ่2  ใหน้กัเรียนหาวา่ภายในวงัสระปทุมมีสัตวช์นิดใดอาศยัอยู ่และเป็นสัตวป์ระเภทใด  ดงัน้ี (10 

ขอ้ 10 คะแนน)  ยกตวัอยา่ง 

1. สุนขั             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

2.  แมว             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

3.  กระรอก            เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

4.  นก             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

5.  เต่า             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

6.  ปลา             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

7.  ก้ิงกือ             เป็นสัตวป์ระเภท      ไม่มีกระดูกสัตวห์ลงั 

8.  งู             เป็นสัตวป์ระเภท       ไม่มีกระดูกสัตวห์ลงั 

9.  ตะขาบ             เป็นสัตวป์ระเภท       ไม่มีกระดูกสัตวห์ลงั 

10.  เป็ด             เป็นสัตวป์ระเภท       มีกระดูกสัตวห์ลงั 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พพิธิภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยก้ิาเจ้า 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มช่วงช้ันการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่2  

ข้อที ่1  ใหน้กัเรียนหาช่ือปางของพระพุทธรูปดงัภาพต่อไปน้ี  และเรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ก่อนหลงั  

             ตามพุทธประวติัใหถู้กตอ้ง  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

1.           2.           3.                                    4.

        

 

 

5.                                              6.           7.      8.   

 

 

 

 

          

9.           10. 

 

 

เรียงลาํดบัตามพระราชประวติัไดด้งัน้ี       3 – 2 – 10 – 8 – 1 – 4 – 9 - 7 – 5 - 6 

ปางนาคปรก ปางมารวชิยั ปางบาํเพญ็ทุกรกิริยา 

ปางขอฝน 

ปางสมาธิ 

ปางลีลา ปางหา้มมาร 

ปางป่าลิไลยก ์

ปางปฐมเทศนา 

ปางไสยยาสน์ 
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2. ให้นักเรียนศึกษาแผนที่นี ้และตอบคําถามให้ถูกต้อง  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนวงัสระปทุมน้ีนาํมาจากแผนท่ีกรุงเทพฯ เร่ิมสาํรวจเม่ือ   26 ม.ค. พ.ศ. 2467 และเสร็จส้ินเม่ือ 14 

เม.ย. พ.ศ. 2468      มีมาตราส่วน     1: 50,000      และแสดงอาณาเขตทั้ง 4 ดา้น ของวงัสระปทุม  

ไดแ้ก่ 

 ทิศเหนือ    คลองบางกะปิ หรือคลองแสนแสบ ทิศใต ้            ถนนพระรามท่ี 1 

 ทิศตะวนัออก วดัปทุมวนาราม   ทิศตะวนัตก   ถนนพญาไท 

 แผนท่ีน้ีแสดงให้เห็นวา่ในอดีตวงัสระปทุมมีพื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ย   สวน                        และมีสระ

นํ้าขนาดใหญ่  จาํนวน         4          สระ ซ่ึงช่ือของวงัสระปทุมมาจากการท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นบริเวณพระ

ราชอุทานท่ีมีสระบวัในสมยัรัชกาลท่ี 4  นอกจากน้ีวงัสระปทุมยงัมี     คลอง และคูนํ้า        ลอ้มรอบ

ทั้ง 4 ดา้น อีกดว้ย    
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3. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารฉบับนี ้ และตอบคําถามให้ถูกต้อง  (9 ขอ้ 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารน้ีเป็นเอกสารประเภท  ปฐมภูมิ หรือเอกสารชั้นตน้      โดยนาํมาจาก  ราชกิจจานุเบกษา                                      

ท่ีประกาศใน พ. ศ.   2463                  อนัตรงกบัในรัชสมยั    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั                                                                  

เน้ือความในเอกสารกล่าวถึง  (3 คะแนน)     สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้พระราชทานพระราช

ทรัพยบ์าํรุงโรงพยาบาลศิริราช 2,000 บาท เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยหูวั และสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ                                                   

ในขณะนั้นสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ยงัดาํรงพระยศเป็น  สมเด็จพระมาตุจฉาเจา้ พระราชเทว ี  

จากเอกสารน้ีทาํใหท้ราบวา่โรงพยาบาลศิริราช  เดิมอยูภ่ายใตส้ังกดั   กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ้ดีของการศึกษาประวติัศาสตร์จากเอกสารชั้นตน้ คือ   เป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
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รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิา้เจา้ 

แบบฝึกหดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

กลุ่มช่วงชั้นการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 2  

ขอ้ท่ี 1  ใหจ้บัคู่สรรพคุณของยาสามญัประจาํบา้นเหล่าน้ีใหถู้กตอ้ง  (10 ขอ้ 10 คะแนน) 

1. ยายคูาลิปตสั    ก. ใชบ้รรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

2. ยาเมด็ควนิิน    ข. ใชบ้รรเทาอาหารจุกเสียด แน่นทอ้ง 

3. ยาทิงเจอร์ไอโอดีน   ค. ใชบ้รรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

4. ยาเมด็โซดามินต ์   ง. 18ใชสู้ดดมแกห้วดั คดัจมูก ใชท้าแกฟ้กชํ้า 

5. ยาโซดาไบคาร์บอเนต   จ. ใชใ้ส่แผลสดเพื่อฆ่าเช้ือโรค 

6. ยามหาหิงค ์    ช. ใชแ้กว้งิเวยีน เป็นลม 

7. ยาธาตุ    ซ. ใชรั้กษาโรคมาลาเรีย 

8. ยาแอสไพริน    ฌ. ใชล้า้งแผลเพื่อฆ่าเช้ือโรค 

9. ยานตัถุห์อม    ญ. ใชล้ดอาการไข ้

10. ด่างทบัทิม        ฎ. ใชข้บัลมในลาํไส้ 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 
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ขอ้ท่ี 2   ใหน้กัเรียนหาคาํตอบวา่สมุนไพรดงัต่อไปน้ี  ตน้ใดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค  (10 ขอ้ 10 

คะแนน) 

กระเบาใหญ่ หมากเขียว  มะม่วง  ลัน่ทม  พะยอม 

อินทรชิต หวา้  ข่อย  พิกุล  แกว้ 

1. ผลของตน้    กระเบาใหญ่      สามารถนาํมาสกดัเป็นนํ้ามนัใชรั้กษาโรคเร้ือนได ้

2. ใบของตน้ แกว้ เม่ือนาํมาบดละลายกบันํ้า ใชรั้บประทานเพื่อขบัพยาธิ 

3. รากของตน้ ข่อย สามารถนาํมารักษาแผลได ้

4. ผลสุกของตน้ หมาก เม่ือนาํมาตม้กินกบันํ้า จะช่วยป้องกนัอาการของโรคตอ้หิน 

5. ใบของตน้ มะม่วง นาํมาตาํพอกบริเวณท่ีเป็นแผลสด จะเป็นยาสมานแผลสด 

6. ใบของตน้ ลัน่ทม นาํมาลนไฟใหร้้อนพอพอกแกป้วดบวม 

7. ดอกสดของตน้ พิกุล เป็นส่วนประกอบของยาหอม และใชท้าํเคร่ืองสาํอาง 

8. ดอกของตน้ พะยอม ใชป้รุงเป็นยาแกล้ม บาํรุงหวัใจ ลดไข ้

9. ใบของตน้ อินทรชิต ใชบ้ดกบักาํยานกอ้นเล็กๆ ทาแกผ้ดเผื่อคนั 

10. เปลือกและใบของตน้ หวา้ ใชท้าํยาอม ยากวาดคอ แกป้ากเป่ือย ล้ินและคอมีเมด็ 

 

รวมคะแนนท่ีได ้                                คะแนน 

รวมคะแนนทั้งหมดท่ีได ้                                       คะแนน 

อาจารยผ์ูต้รวจ 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินผลกิจกรรม
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พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

แบบประเมินผลกิจกรรมและแบบฝึกหดัของพิพิธภณัฑ์ 

แบบฝึกหดั มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

เกี่ยวกบันกัเรียน           

นกัเรียนทําแบบฝึกหดัได้อยา่ง

 

       

นกัเรียนหาคําตอบได้อยา่งถกูต้อง        

นกัเรียนมคีวามเพลดิเพลนิในการทํา

 

       

นกัเรียนทําเสร็จได้รวดเร็ว        

เกี่ยวกบัครูอาจารย์           

ให้คําแนะนําแก่นกัเรียนในการทําได้         

นํากิจกรรมนีก้ลบัไปสอนท่ีโรงเรียน

 

         

แบบฝึกหดั           

เพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน         

สอนให้นกัเรียนรู้จกัคิด / ใช้

 

        

มีความสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้         

มีความยากง่ายเหมาะสมกบัช่วงชัน้

 

       

โดยกําหนดคา่ดงันี ้

มากท่ีสดุ มีคา่เทา่กบั 5 

มาก  มีคา่เทา่กบั 4 

ปานกลาง มีคา่เทา่กบั 3 

น้อย  มีคา่เทา่กบั 2 

น้อยท่ีสดุ มีคา่เทา่กบั1 

ช่ืออาจารย…์…………………………….. โรงเรียน ……………………………… 

หากมีขอ้สงสยัสามารถสอบถามไดท่ี้นางสาวประภาพรรณ ช่ืนแขก 086-887-4025 หรือ   

หาก31ทาํแบบสอบถามเสร็จแลว้ รบกวนแฟกซ์กลบัมาท่ีหมายเลข  02-257-0941 หรือ kankoew@gmail.com   

mailto:%20%0B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81
mailto:%20%0B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8 แผนท่ีแสดงอาคารภายในบริเวณพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
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ภาพท่ี 9 นกัเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนวดัดอนยอ  จงัหวดันครนายก กาํลงัฟังการบรรยายแผนผงัลาํดบั 

ราชสกุลวงศ ์

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 นกัเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนวดัดอนยอ  จงัหวดันครนายก กาํลงัฟังการบรรยายแผนท่ีโบราณใน

หอนิทรรศการ 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
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ภาพท่ี 11 เส้ือของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมและทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้ 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 นกัเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนวดัดอนยอ  จงัหวดันครนายก กาํลงัฟังการบรรยายท่ีพิพิธภณัฑ ์

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
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ภาพท่ี 13 ส่ือการเรียนรู้ และอุปกรณ์ในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีพิพิธภณัฑจ์ดัทาํข้ึน 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 นกัเรียนชั้น ป. 4 วดัหนองทองทรายจงัหวดันครนายก กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองยารักษาโรค 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
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ภาพท่ี 15 นกัเรียนชั้น ป. 4 วดัหนองทองทราย  จงัหวดันครนายก กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองดอกไมใ้น 

วงัสระปทุม บริเวณสวนในวงัสระปทุม 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 นกัเรียนชั้น ป. 4 วดัหนองทองทราย  จงัหวดันครนายก กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองคาํศพัท์

ภาษาองักฤษในหอ้งรับแขก พระตาํหนกัใหญ่ 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
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ภาพท่ี 17 นกัเรียนชั้น ป. 5 วดัหนองทองทราย  จงัหวดันครนายก กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองพุทธประวติั 

จากพระพุทธรูป 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 นกัเรียนโรงเรียนวดัปทุมวนาราม ชั้น ป.6  กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองพืชในวงัสระปทุม   

บริเวณสวนในวงัสระปทุม 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
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ภาพท่ี 19 นกัเรียนชั้น ป. 4 วดัหนองทองทราย  จงัหวดันครนายก กาํลงัทาํกิจกรรมเร่ืองการวดัปริมาตร

วตัถุสองมิติ และวตัถุสามมิติ 

ท่ีมา : นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 ผลงานจากกิจกรรมวาดภาพระบายสีของนกัเรียน 

ท่ีมา : มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล   

ท่ีอยู ่

ท่ีทาํงาน  

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2547 

     พ.ศ. 2551 

  

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั 

      

      

 

 

นางสาวประภาพรรณ  ช่ืนแขก 

426 ถนนสิรินธร เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  

 

ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต (โบราณคดี)  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

เร่ิมศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรทาง

วฒันธรรม  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ตาํแหน่งวทิยากร สังกดักองงานในพระองคส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาํนกัราชเลขาธิการ (ปฎิบติังาน

ในหนา้ท่ีภณัฑารักษพ์ิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้)  
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