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51601739 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ :  ความคาดหวัง / ส่ิงท่ีไดรับ / พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 ฤทัย นิธิธนวิชิต : ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ. ประสพชัย  พสุนนท.  108 หนา.  
 
 การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยนี้ คือ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดย
แบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผลขอมูล ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญ เปนเพศหญิงมีอายุ
ต่ํากวา 18 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉล่ีย นอยกวา 5,000 บาท  
 2. ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญ เขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานครเปนคร้ังแรก โดยมีเหตุผลท่ีเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานครเพื่อทัศนศึกษา ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑสวนใหญ เปนเวลา 10.00 
น. – 12.00 น. และกลุมตัวอยางสวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง 
 3. จากการศึกษาความคาดหวั งของผู เข าชมพิพิธภัณฑการ เ รียนรู แห งชาติ
กรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพื้นท่ีจัดแสดง ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 
ดานพฤติกรรมและความรูสึก และ ดานประโยชนท่ีไดรับ โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความคาดหวังอยูในระดับมาก 
 4. จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพฤติกรรมและความรูสึก และดานประโยชนท่ีไดรับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานเนื้อหา ดานพื้นท่ีจัดแสดง และดานผูนําชม/เจาหนาท่ี อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 5. จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวา คา Sig ในแตละดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือความ
คาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม มีผลทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลาวคือผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มี
ความคาดหวังในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครตํ่ากวาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ปการศึกษา 2553 
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51601739 : DEPARTMENT OF MANAGEMENT PUBLIC AND A PRIVATE SECTOR  

KEYWORDS : EXPECTATION / BENEFITS / THE NATIONAL DISCOVERY MUSEUM  

  INSTITUTE (SIAM MUSEUM) 

 RUTAI NITHITHANAWICHIT : EXPECTATION AND BENEFITS OF THE NATIONAL 

DISCOVERY MUSEUM INSTITUTE (SIAM MUSEUM).  INDEPENDENT STUDY ADVISOR : 

ASST. PROF. PRASOPCHAI  PASUNON. 108 pp. 
 

 The case study’s objective is; to studying the expectations and what the 
audiences has learned from the National Discovery Museum Institute (Siam Museum). It is 
the research of Quantity and the sample of this research were the audiences who has come 
and studied at this Siam Museum about 400 people. We collected the data by using the 
questionnaires analyzing (SPSS software program) to calculate the result by following:     
 1. Most of the audiences whose came to visit the National Discovery Museum 
Institute were a young women under 18 years old. There are school student and university 
student which have income under 5,000 baht a month. 
 2. Most of the new audiences were come to visit the Siam museum at the first 
time by the reason of excursions and the best time to visit the Siam museum was about 10:00 
am. – 12:00 am. And most of the samples were interesting in the Bangkok Planetarium star 
show and National Science Museum.   
 3. From learning the audiences expectation at The National Discovery Museum 
Institute (Siam Museum) deep in details of the presentation, zoning, behavior of the 
audiences and officers, felling and the how to gain the benefits from both side in the summery 
was; the audiences are highly expecting in visiting the National Discovery Museum Institute 
(Siam Museum)               
 4. From the research of the audiences about how to gain the benefits from visiting 
this Siam Museum, in the presentation part, behaviors and feeling and knowledge are highly 
interesting more than the details, zoning, audiences and officers. 
 5. From comparing the expectation of the audiences and what the audiences gain 
from the National Discovery Museum Institute (Siam Museum), we discovered that the Sig 
value in each side are equal to 0.000 that less than 0.05, that is mean all both of valuables 
are difference and have the important thing in the statistic method at level 0.05 degree, that is 
the expectation from visiting the Siam museum that effect to how often of the audiences will 
come to visit the museum are difference. In conclusion, the audiences are expecting in the 
National Discovery Museum Institute (Siam Museum) lower than the main details of what they 
will gain from visiting the museum about 0.05. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันแหลงศึกษาหาความรูของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนท่ัวไปนั้น
ไมไดมีแตในเฉพาะหองเรียนเทานั้น แตแหลงศึกษาหาความรูนั้นก็มีมากมายท้ังในหองสมุด 
พิพิธภัณฑหอศิลป อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยกีฬาและนันทนาการ หรือ สถานท่ี
เรียนรูตาง ๆ ท่ีมีองคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจัดสรางข้ึนมา และหนวยงานตาง ๆ 
เหลานี้ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรสําคัญท่ีเรียกวามนุษย  แตการท่ีประเทศชาติจะ
พัฒนาไดอยางรวดเร็วนั้น ตองเร่ิมพัฒนาจากเด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก ซ่ึงถือวาเปนกําลัง
สําคัญในการเร่ิมพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต ปจจุบันการศึกษานั้นมีการสอดแทรกเนื้อหา
ไวท้ังในตําราเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป ไดศึกษา
คนควาเรียนรูดวยตนเอง 
 ในอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีกระแสพระราชดํารัส 
ในคราวท่ีเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2504 เกี่ยวกับความจําเปนท่ีประเทศชาติและชุมชนจะตองมี 
“พิพิธภัณฑ” ไว  เพื่อเปนสถานที่สําหรับเก็บรักษาและจัดแสดงทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปน
ประโยชน ตอการเรียนรู ประวัติศาสตร ชาติพันธุ และความเปนมาของชาติบานเมืองหรือชุมชน
นั้น ๆ  เพราะถาหากไมมีท่ีจัดเก็บจัดแสดงใหเปนกิจลักษณะถูกตองเฉพาะท่ี เฉพาะแหลงแลวก็อาจ
เกิดการสูญหายหรือลักลอบซ้ือ-ขาย วัตถุโบราณสงออกนอกประเทศ ซ่ึงเปนไปไดวาในอนาคต
อาจจะตองไปศึกษาภูมิหลังของชาติไทยที่ตางประเทศก็เปนได และมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งท่ี
ทรงแสดงความเปนหวงและทรงย้ําถึงความสําคัญของการมีพิพิธภัณฑวา “ก็คงเปนเรื่องที่นา
เศราและนาอับอายมาก เราจึงควรจะขวนขวายและชวยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
แลวจัดสรางพิพิธภัณฑสถาน เก็บรักษาไวจะเปนการดีท่ีสุด” (พิสิฐ  เจริญวงศ 2542) 
 ความในกระแสพระราชดํารัสที่อัญเชิญมาดังกลาว ชี้ใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยวา พิพิธภัณฑเปนเร่ืองจําเปนสําหรับสังคมทุกระดับ 
เพราะในแตละสังคมแตละชุมชนแตละกลุมคนแตละวัฒนธรรมตางก็มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
ซึ่งเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท้ังท่ีมีสภาพเปนมรดก และเปนวัตถุทางวัฒนธรรมรวมสมัยยังใช
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ประโยชนอยูมากมาย  พระองคทรงช้ีวาวัตถุท้ังหลายเหลานั้นมีประโยชนทางการศึกษาและเปน
พยานวัตถุแสดงความเปนมาของสังคมระดับนั้น ๆ ผูคนและสมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ  
ก็ควรตองขวนขวายชวยกันรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเอามาเก็บรักษาและจัดแสดงไวใน
พิพิธภัณฑท่ีชวยกันสรางข้ึนมา ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอสังคมและชุมชนน้ัน ๆ ในระยะยาว (สายันต  
ไพรชาญจิตร 2548) 
 เม่ือพูดถึงคําวาพิพิธภัณฑจึงทําใหคนสวนใหญนึกถึงภาพพิพิธภัณฑวาพิพิธภัณฑนั้นมี
แตสิ่งของเกา ๆ หลายยุคหลายสมัยที่เรียงรายเต็มทับถมกันไปหมดภายในหองจัดแสดงทําใหไม
นาดู  และไมเปนที่ตองตาตองใจของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปอยางแนนอน แต 
ณ ปจจุบัน พิพิธภัณฑเปนสถานท่ีใหความรูตาง ๆ ขอมูลการเรียนรูส่ิงใหม ๆ หรืออาจเรียกไดวา
เปนการเรียนรูสมัยใหม โดยการเรียนรูสมัยใหมนั้นอาจจะไมไดมุงเนนเพียงแคในตําราเรียนเพียง
อยางเดียวแตมีการมุงเนนใหมีการศึกษานอกหองเรียนเพิ่มเติมจากตําราเรียนอีกดวย และอาจจะมี
การจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรค เหลานี้เขาไปดวยเพื่อเปนการเสริมสรางทักษะการศึกษาและเกิดการมี
สวนรวมข้ึน โดยมีการนําเอาเคร่ืองมือตาง ๆ จากทุกแขนงมาปรับใชกับการศึกษา เชน มีการนําเอา
ระบบไอทีและคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูใหครอบคลุมท่ัวถึงกลุม
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหงายและรวดเร็วในการนํา
ความรูไปใชประโยชนอยางตอเนื่องทําใหเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนท่ัวไปนั้นไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรูใหม ๆ ท่ีหาไมไดจากในหองเรียนเพราะการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกเวลาและ
ทุกสถานท่ี 
 ในปจจุบันมีพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงหลายแหงในตางประเทศ เชน พิพิธภัณฑลูฟร 
เปนพิพิธภัณฑศิลปะต้ังอยูใจกลางกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มีช่ือเสียงท่ีสุดเกาแกท่ีสุด และใหญ
ท่ีสุดแหงนึ่งของโลก  ปจจุบันเปนสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะและวัตถุโบราณท่ี
ทรงคุณคาระดับโลก เชน ภาพเขียนโมนาลิซา เปนผลงานของ เลโอนาโด ดาวินชี ภายในพิพิธภัณฑ
ลูฟรมีผลงานศิลปะท่ีอยูในตําราประวัติศาสตรศิลปนํามาแสดงรอยเรียงไว ใหผู เขาศึกษา
ประวัติศาสตรและชมความงามของพิพิธภัณฑ  พิพิธภัณฑลูฟรมีช่ือเสียงมายาวนานศิลปกรรมช้ิน
งามท้ังหลายท่ีมีแสดงอยูภายในรวมไปถึงสถาปตยกรรมสมัย  เชน พีรามิดแกวที่โดดเดนแสดงให
เห็นเปนสัญลักษณของพิพิธภัณฑไดอยางชัดเจน  จึงสามารถดึงดูดผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกใหเขาไป
เยี่ยมชมความงามไดปละหลายลานคน ถือไดวาเปนพิพิธภัณฑท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
และในป พ.ศ. 2549 พิพิธภัณฑลูฟร มีผูเขาเยี่ยมชมเปนจํานวน 8.3 ลานคน  ทําใหเปนพิพิธภัณฑท่ี
มีผูมาเยี่ยมชมมากท่ีสุดในโลก (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 2550) และ Scandinavian Museum of 
Folklore ท่ีประเทศสวีเดนซ่ึงเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินสมัยเร่ิมแรก มีบทบาทท่ีเนนเร่ืองการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถ่ิน  เปนตน (พิณวลี   อังศุพันธุ 2551) 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
แหงนี้ เพราะเปนแหลงเรียนรูสมัยใหมท่ีเปรียบเสมือนดั่งคลังความรูท่ีหาไมไดจากในหองเรียน 
และยังไดปลูกฝงกระบวนการเรียนรูและการคิดท่ีถูกตองใชหลักเหตุผลในการตอบคําถามในทุก ๆ 
เร่ือง พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อาจจะเปนบอเกิดความคิด ความอยากรู อยาก
เห็น และทําใหนําไปสูการแสวงหาความรู และนําตนเองเขาไปศึกษาคนควาเร่ืองราวตาง ๆ ตอไป 
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ตั้งอยู ท่ีถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เปนแหลงการเรียนรูท่ีมุงเนนการนําเสนอเนื้อหาเชิงบูรณาการ เพ่ือใหครอบคลุม
องคความรูในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร โบราณคดี มานุษวิทยา ชาติพันธวิทยา ส่ิงแวดลอม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และศิลปกรรมศาสตร เปนตน พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติยังเนน
การเรียนรูดวยตนเองผานส่ือมัลติมีเดียตาง ๆ มีการนําเอากระบวนการเรียนรูสมัยใหมเขามา
ผสมผสานเขาไปดวยกัน คือ ทําใหเกิดการคิดตอยอดไปสูความรูในเร่ืองตาง ๆ 
 ภายในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตินี้จะแบงออกเปนหองตาง ๆ เพื่อจัดแสดงเร่ืองราว
ท่ีมีความแตกตางกันไปมีท้ังหมด 16 หอง ไดแก 1) หองเบิกโรง 2) หองไทยแท 3) หองเปดตํานาน
สุวรรณภูมิ 4) หองสุวรรณภูมิ 5) หองพุทธปญญา 6) หองกําเนิดสยามประเทศ 7) หองสยาม
ประเทศ 8) หองสยามยุทธ 9) หองแผนท่ีความยอกยอนบนแผนกระดาษ 10) หองกรุงเทพฯภายใต
ฉากอยุธยา 11) หองชีวิตนอกกรุงเทพฯ 12) หองแปลงโฉมสยามประเทศ 13) หองกําเนิดประเทศ
ไทย  14) หองสีสันตะวันตก  15) หองเมืองไทยวันนี้  และ 16) หองมองไปขางหนา จึงทําใหงายตอ
การศึกษาเขาใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยมากยิ่งข้ึน แถมยังเปนสถานท่ีเพิ่มพูนความรู 
ความคิดเชิงสรางสรรค สรางจิตสํานึกรักประเทศชาติ บานเมืองของตนเอง ถือไดวา พิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติเปนอีกมิติใหมอีกมิติหนึ่งในประเทศไทย โดยท่ีประชาชนท่ัวไปที่ไมเคยรูเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตรก็สามารถเขาชมได เพราะพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร นั้น
ครอบคลุมเนื้อหาทุกสวนและยังเปนการเปดโลกทัศนของผูท่ีเขาชมไดอีกดวย 
 ดังนั้น เปนเร่ืองจําเปนท่ีตองทําการเผยแพรส่ิงสําคัญตาง ๆ เหลานี้  เพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแกการเรียนรู อีกท้ังยังเปนการเอ้ือประโยชนตอสถานศึกษา ชุมชน นักเรียน 
นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปและเพ่ือเปนการเรียนรูและพัฒนาไปอยางตอเนื่องไปจนตราบ
นานเทานาน จึงจําเปนตองทําการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร” เพื่อประเมินในแงของ ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของ
ประชาชน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สงใหผูท่ีเกี่ยวของ หรือผูรับผิดชอบเรงพัฒนา 
หรือแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหา คือ การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความคาดหวังของผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ โดยผูศึกษามุงเนนศึกษาความคาดหวังเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติวาไดรับประโยชนในแตละดานมากนอยเพียงใดเพื่อนําขอมูลท่ีไดไป
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับตอไป 
 2. ดานประชากร คือ ประชากรท่ีทําการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 3. ดานตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  3.2 ตัวแปรดานพฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย  จํานวนคร้ังของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร เหตุผล
ของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร และการเขาชมพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร 
  3.3 ตัวแปรดานความคาดหวังและตัวแปรดานส่ิงท่ีไดรับ ประกอบดวย ดานเนื้อหา 
ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี ดานพฤติกรรมและ
ความรูสึก และดานประโยชนท่ีไดรับ 
 4. สถานที่และระยะเวลา คือ พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูท่ี
ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทําการศึกษาระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (โดยประมาณ) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากผูเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. ทราบถึงความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ตอดานเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ พื้นท่ีจัดแสดง ผูนําชมหรือเจาหนาท่ี รวมไป
ถึงพฤติกรรมและความรูสึก และประโยชนท่ีไดรับ วาระดับความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับในแตละ
ดานมากหรือนอยเพียงใด 
 2. ทราบถึงการเล็งเห็นคุณคาการเรียนรูความเปนมาของชนชาติไทย ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน เกิดการคิดวิเคราะห สังเกต และสรางสรรค เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู และถายทอดไปสู
คนรุนหลัง ทําใหประเทศชาติกาวหนาพัฒนาไปอยางตอเน่ือง 
 3. ทราบถึงขอมูลระดับความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภายในพิพิธภัณฑและปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนท่ีเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 

เปรียบเทียบ

1. ดานเนื้อหา 
2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 
3. ดานพื้นท่ีจดัแสดง 
4. ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี 
5. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 
6. ดานประโยชนท่ีไดรับ 

1. ดานเนื้อหา 
2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 
3. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 
4. ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี 
5. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 
6. ดานประโยชนท่ีไดรับ 

ความคาดหวงั ส่ิงท่ีไดรับ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความคาดหวัง  หมายถึง   ระดับความตองการของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความคาดหวังวาจะไดรับประโยชนใน ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ 
ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี ดานพฤติกรรมและความรูสึก และ ดานประโยชนท่ี
ไดรับ จากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 ส่ิงท่ีไดรับ หมายถึง ประโยชนท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  
กรุงเทพมหานคร ในแตละดานดัง ตอไปน้ี 1) ดานเน้ือหา  2) ดานรูปแบบการนําเสนอ 3)ดานพื้นท่ี
จัดแสดง 4) ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี 5) ดานพฤติกรรมและความรูสึก  6) ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 ผูเขาชม หมายถึง ประชาชนท่ีเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หมายถึง สถานท่ีท่ีเปนแหลงเรียนรูท่ีมุงเนนการนําเสนอ
เนื้อหาเชิงบูรณาการ เพื่อใหครอบคลุมองคความรูในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร โบราณคดี 
มานุษวิทยา ชาติพันธวิทยา ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และศิลปกรรมศาสตร และ
ตั้งอยูท่ีถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร”  ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาศึกษาเพ่ือใชเปน
แนวทางในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 
 3. ความหมายของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง (Expectation Theory) เปนความเช่ือหรือความคิดอยางมีเหตุผล ใน
แนวทางที่เปนไปได หรือเปนความคาดหวังท่ีคาดการณวาตองการจะไดในอนาคตของบุคคล ความ
คาดหวังจึงเปนสภาวะทางจิตท่ีบุคคลคาดคะเนลวงหนาแตบางส่ิงบางอยางวาควรมี ควรจะเปนหรือ
ควรจะเกิดข้ึนตามความเหมาะสม ในเร่ืองของความคาดหวังจึงมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
 สุรางค  จันทรเอม (อางถึงใน มณฑิรา เขียวยิ่ง และคณะ 2540) กลาววา ความคาดหวัง 
หมายถึง ความเช่ือวาส่ิงใดนาจะเกิดข้ึนและส่ิงใดบางนาจะไมเกิดข้ึน ความคาดหวังจะเกิดข้ึนได
ถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 
 สกาวเดือน ปธนสมิทธ์ิ  (2540) ไดใหความหมายของความคาดหวังไววา เปนแนวคิดท่ี
บุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดแลวแสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดังกลาวนั้น
ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ และส่ิงแวดลอมของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจไมเห็น
ดวยก็ได หรืออีกกลาวหนึ่ง ความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอยางหน่ึง ซ่ึงอาจมีอารมณ
เปนสวนประกอบและเปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก ทําให
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บุคคลพรอมท่ีจะแสดงออกโตตอบส่ิงตาง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาใน
ดานองคประกอบของทัศนคติควบคูไปดวย 
 สรุปไดวา ความคาดหวังเปนความคิด ความเช่ือ ความตองการ ความมุงหวังหรือ
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง เชน บุคคล การกระทําหรือเหตุการณเปนตน จึงเปนการคิด
ลวงหนาโดยมุงหวังในส่ิงท่ีเปนไปไดวาจะเกิดตามท่ีตนคิดไว ท้ังนี้ความคาดหวังของบุคคลจะ
ข้ึนอยูกับความตองการและเปนไปตามประสบการณของแตละบุคคล 
 ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 
 อุไรวรรณ  เกิดผล (2539) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation 
Theory) ซ่ึงนักจิตวิทยากลุมปญญานิยม เช่ือวามนุษยเปนสัตวโลกท่ีใชปญญาหรือความคิดในการ
ตัดสินใจวา จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจะนําไปสูเปาหมายท่ีจะสนองความตองการ
ของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดังนี้ พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดข้ึน โดยผลรวมของแรงผลักดัน
ภายในของเขาเองและแรงผลักดันจากส่ิงแวดลอม 
 1. มนุษยแตละคนมีความตองการ ความปรารถนาและเปาหมายท่ีแตกตางกัน 
 2. บุคคลตัดสินใจท่ีจะทําพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอยาง ส่ิงท่ีเปนขอมูล
ใหเลือก ไดแกความคาดหวังในคาของผลลัพธท่ีจะไดภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแลว 
 อริยา คูหา (2546) ไดกลาววามนุษยทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกใบน้ี เม่ือเติบโตข้ึน ในชวง
อายุหนึ่งท่ีมีความตองการ ความรูสึกเปนของตัวเอง หรือเม่ือมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตข้ึนในทาง
ความคิด ทุกคนตางก็มีเปาหมายใหกับตัวเองเพื่อตองการใหเกิดความสําเร็จ และในการเดินทางท่ีจะ
ไปสูเปาหมายน้ัน ทุกคนก็จะตองมีความคาดหวังใหกับความสําเร็จนั้น เพื่อใหความคาดหวังนั้น 
อาจจะเปนความคาดหวังใหกับตัวเองหรือความคาดหวังใหกับบุคคลอ่ืน โดยทําการคาดหวังให
บุคคลอ่ืนเปนไปตามท่ีตัวตองการตามเปาหมายท่ีวางไว 
 ผูท่ีใหตนกําเนิดแหงแนวคิดนี้ คือ Edward Tolman แตผูไดเผยแพรและสรางทฤษฎีคือ 
Victor Vroom โดยท่ี Vroom ใหทรรศนะเกี่ยวกับสมมุติฐาน 4 ประการท่ีเปนบอเกิดแรงจูงใจใน
การทํางาน กลาวคือ  
 1. การคาดหวังวาเ ม่ือแสดงพฤติกรรมไปแลวจะทําส่ิงนั้นไดหรือไม มีความรู
ความสามารถและมีส่ิงเอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพียงพอท่ีจะดําเนินไดมาก
เพียงใดและมีบทบาทท่ีสามารถแสดงความสามารถทําไดดีเพียงใด 
 2. ความคาดหวังวาเม่ือทํางานนั้นแลวทําไดดีเพียงใด 
 3. การคาดหวังวาเม่ือทํางานนั้นไดแลวจะไดผลลัพธอยางท่ีตองการหรือไม 
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 4. การตีผลลัพธท่ีไดจากการกระทํา ถาเขาเห็นวาการกระทําแลวมีคา เขาก็อยากทํา แต
ถาไมมีคาเขาก็ไมสนใจ จึงสรุปไดวาคนเรามีแรงจูงใจในการกระทําส่ิงใด ๆ ยอมมีความคาดหวัง
ตามเง่ือนไขขางตน เพราะหากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดไปแลวจูงใจยอมขาดหายไปดวย เม่ือดูตามสภาพ
แลว ทฤษฎีเนนเร่ืองการพัฒนา โดยที่ Vroom เนนวา มนุษยควรรูจักตนเอง รูขีดจํากัดและ
ความสามารถของตน 
 Bartal and Matin (อางถึงใน พิไลวรรณ จันทรสุกรี 2540) ไดกลาวถึง ทฤษฎีความ
คาดหวังตามแนวคิดของ Vroom ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
 1. ความคาดหวังในความพยายามตอการกระทําหรือการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ี
บุคคลคาดหวังไวลวงหนาวาตนเองพยายามตอกระทําพฤติกรรมไดตามความสามารถแลวโอกาสท่ี
จะกระทําส่ิงนั้นไดสําเร็จมีมากนอยเพียงใด เปนการคิดกอนจะทําส่ิงตางๆ วาสามารถทําไดหรือไม 
 2. ความคาดหวังในการกระทําตอผลลัพธหรือผลของการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ี
บุคคลคาดหวังไวลวงหนากอนกระทําพฤติกรรมวาถาหากกระทําพฤติกรรมน้ันแลวจะไดผลลัพธ
แกตนเองในทางท่ีดีหรือไม 
 3. ความคาดหวังในคุณคาของผลลัพธหรือรางวัล หมายถึง คุณคาจากผลของการ
กระทําท่ีเกิดแกบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น 
 ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวัง Vroom หรือ Expectation Theory บางทีเรียกวา VET 
Theory และไดกําหนดเปนสูตรไว ดังภาพ 
 
 

การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ)    

   = 
 
 

 
ภาพท่ี 2  ทฤษฎีความคาดหวัง 
 
 1. คุณคาของผลลัพธ แตละบุคคลจะข้ึนอยูกับความปรารถนาหรือความตองการ ถา
ตองการมากจะมีคาเปนบวก แตเฉยๆ รูสึกยินดียินราย จะมีคาเปนศูนย และถาไมชอบหรือไม
ตองการจะมีคาติดลบ 

คุณคาของผลลัพธ ความคาดหวัง ความสัมพันธระหวางการกระทําX X 
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 2. ความคาดหวัง คือความนาจะเปนท่ีการกระทําอยางหนึ่งจะมีโอกาสที่ทําใหเกิดผล
ลัพธในระดับแรกมากนอยเพียงใด ถาคนเช่ือแนวา หากทํางานเต็มท่ีจะสามารถทําใหไดผลผลิตสูง
อยางแนนอน ความคาดหวังจะเทากับหนึ่ง ในทางตรงกันขาม ถาเช่ือวาถึงแมจะพยายามทํางาน
หนักสักเพียงใดก็ไมสามารถทําผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเลย ความคาดหวังก็จะเทากับศูนย 
 3. ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ อธิบายไดวา แรงจูงใจของแตละคนจะ
มากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับ หรือท่ีคิดวาสมควรจะไดรับเม่ือกระทําการนั้นสําเร็จตาม
เปาหมายแลว ดังนั้นอาจกลาวไดวา สวนหนึ่งของแรงจูงใจท่ีบุคคลจะมีหรือไม หรือมีมากนอยยอม
ข้ึนกับความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ 
 จากท่ีกลาวมาแลว สามารถอธิบายไดในลักษณะของรูปแบบทฤษฎีแหงความคาดหวัง
ดังภาพ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 3  ตวัแบบทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy Model) 
 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา บุคคลจะทุมเทความพยายามในการทํางานหรือไม
ข้ึนอยูกับการพิจารณาองคประกอบท้ังสามภายใตสถานการณท่ีกําหนด มนุษยทุกคนลวนแตมีความ
คาดหวังเสมอ ความคาดหวังจึงเปรียบเสมือนเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการซ่ึงเปนส่ิงจําเปน

ความสัมพันธระหวางการ
กระทํากับผลลัพธ 
(Instrumentality) 

คุณคาของผลลัพธ 
(Value) 

แรงจูงใจ (Motivation) 

การกระทํา (Action) 

ผลลัพธ (Outcome) 

แรงขับใหม                                         ความพึงพอใจ                                การไดรับแรงจูงใจอยาง

 ความคาดหวัง (Expectation)  
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ในการดํารงชีวิตของมนุษย แตละบุคคลก็มีความคาดหวังไมเทากันในแตละชวงเวลาหรือ
สถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสภาวะท่ีส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง 
 บุคคลไมวาจะกระทําส่ิงใดก็ตามยอมมีความคาดหวังในส่ิงนั้นๆ ซ่ึงส่ิงท่ีคาดหวังในส่ิง
นั้นๆ ซ่ึงส่ิงท่ีคาดหวังจะไดมา หรืไมยอมเกิดจากการกระทําของตัวบุคคลนั้นเอง เชน คาดหวังท่ีจะ
ไดมาซ่ึงตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงสุดและม่ันคง บุคคลนั้นก็จะตองต้ังใจปฎิบัติหนาท่ีท่ีตนเอง
ตองรับผิดชอบดีท่ีสุดเพื่อใหไดรับการเล่ือข้ันท่ีสูงสุด 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2545) กลาววา ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) เปนทฤษฎี
ซ่ึงเสนอวาบุคคลจะมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑความนาจะเปนในการรับรู ซ่ึงทําใหเกิดการใชความ
พยายาม เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ ตลอดจนข้ึนกับวิธีการซ่ึงเขามองถึงคุณคาท่ีเปนผลลัพธนั้น
เปนทฤษฎีกระบวนการซึ่งเสนอแนะวากอนท่ีบุคคลจะปฎิบัติ เขาจะพิจารณาวาจะมีความสามารถ
และมีความพยายามท่ีจะใหผลลัพธท่ีตองการหรือไม โดยจะแสดงในรูปของความสัมพันธระหวาง
ความพยายามท่ีใชในการปฎิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน 
 จุฬากร  นิยมธรรม (2547) ไดกลาวถึง ทฤษฎีความคาดหวัง Vroom โดยสรุปไว 5 ขอ
ดังตอไปนี้  
 1. การกําหนดความพยายาม เปนพื้นฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง กลาวถึง
แรงจูงใจเปนปจจัยท่ีเกิด  โดยผลที่ไดรบมาจาความคาดหวังของคนในเหตุการณตามเหตุผลของการ
กระทํานั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4 พื้นฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง 
 
 2. ความคาดหวัง หมายถึง ความเปนไปไดถึงความพยายามท่ีทําใหเกิดการกระทําท่ี
บรรลุผลความคาดหวังจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับความพยายามและการกระทํา 
 3. คาความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางการ
กระทํากับผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

 

ความพยายาม ----------------- การกระทํา ------------------ ผลท่ีไดรับ     + 
 
 

            ความคาดหวัง            เคร่ืองมือสหสัมพันธ   คุณคา 
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 4. คุณคา คาของผลลัพธซ่ึงเปนส่ิงดึงดูดใจหรือไมดึงดูดใจคน รางวัลท่ีมีคามากตาม
สากลนิยม คือ การยกยอง การยอมรับ และคําสรรเสริญจากผูอ่ืน 
 5. ความพยายาม เปนผลรวมของความคาดหวัง ความสัมพันธระหวางกับการกระทํา
กับผลลัพธและคุณคา 
 สรุปจากทฤษฎีความคาดหวังขางตนไดวา ความคาดหวัง คือ ส่ิงท่ีบุคคลตองใชความ
พยายามกระทําในส่ิงท่ีตนเองคาดหวังไว เพ่ือใหบรรลุถึงผลลัพธท่ีตองการ หรือส่ิงท่ีตองการ และ
เปนทฤษฎีท่ีชวยในการตัดสินใจของบุคคลแตละคนวาจะเลือกกระทําหรือไมกระทําในส่ิงท่ี
คาดหวังไว จากทฤษฎีความคาดหวังผูวิจัยสามรถนํามาวัดระดับความตองการของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ในดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพื้นท่ีจัดแสดง ดานผูนํา
ชมและเจาหนาท่ี ดานพฤติกรรมและความรูสึก และดานประโยชนท่ีไดรับ 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ 
 อภิญญา บัวสรวง (2544) ไดกลาวถึงการศึกษาของพิพิธภัณฑวา การศึกษาของ
พิพิธภัณฑ หมายรวมถึงการบริการที่ใหกับกลุมบุคคลเปาหมายท่ีกวางข้ึนโดยครอบคลุมถึงการ
บริการตาง ๆ สําหรับ ครู เชนการฝกอบรม และแนะแนวครูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑ
เพื่อชวยในการสอน การจัดโปรแกรมกิจกรรมตาง ๆ การใหยืมวัตถุ การจัดทําส่ือการสอนซ่ึงเกี่ยว
โยงกับนิทรรศการของพิพิธภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให
ความรูกับนักเรียนยิ่งกาลเวลาผานไปส่ิงท่ีนารูตาง ๆ ในสังคมก็จะยิ่งเพิ่มมากข้ึนการใหบริการทาง
การศึกษาของพิพิธภัณฑจึงไมหยุดนิ่งหากแตตองปรับเปล่ียนอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ฉะนั้นการศึกษาในความหมายดังกลาวนี้จึงเปนการศึกษาตลอดชีวิตท่ีไมจํากัด
เพศ วัย และคุณวุฒิของผูเขาชม และไมจํากัดวิธีการสอน พิพิธภัณฑจึงมีลักษณะแตกตางจาก
สถาบันการศึกษา 
 สุวรรณา  ทัศคร (2546) กลาววา  พิพิธภัณฑสถานเปนสถานท่ีจัดแสดงวัตถุในแขนง
วิชาตางๆ จึงไดกลายเปนสถาบันการศึกษาที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน หรืออีกในหนึ่งไดกลายเปน
เสมือนหนังสือท่ีกางอยูบนผนังสําหรับคนท่ัวไปที่จะเรียนรูไดอยางงายดายและเพลิดเพลิน ตางกับ
สมัยกอนซ่ึงเปนสถานท่ีศึกษาของบรรดานักปราชญเทานั้น ประชาชนท่ัวไปไมกลาท่ีจะเขาไปหา
ความรู เพราะรูสึกวาสูงเกินกวาจะเขาถึง พิพิธภัณฑสถานในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปตามความ
ตองการของสังคม ไมมีการแบงช้ันวรรณะ พิพิธภัณฑสถานจะชวยใหคนรําลึกถึงอดีต เห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมในอดีต และเรียนรูวิชาการแขนงตาง ๆ ไดอยางเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑมักจะ
ใหบริการแกสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการศึกษา สันทนาการ แสดงความภูมิใจของทองถ่ิน 
ดึงดูดนักทองเท่ียว หรือแสดงเหตุการณในประวัติศาสตร โบราณคดี ฯลฯ โดยมีผูดูแลพิพิธภัณฑ 
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เรียกวา ภัณฑารักษปจจุบันแนวคิดของพิพิธภัณฑ ยังมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนจากเพียงเปน
การเก็บ/แสดงวัตถุใหกลาย เปนการใหประสบการณการเรียนรู และความเพลิดเพลินไปพรอม ๆ 
กันตัวอยางเชน พิพิธภัณฑกลางแจง พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (aquarium) พิพิธภัณฑหรือศูนยการหรือ 
อุทยานการเรียนรูท่ีมีชีวิต (living museum) และบางกรณีอาจไมมีวัตถุเก็บรักษาไวแสดง แตอาจเปน
การจัดแสดงส่ือความหมายโดยส่ือตาง ๆ รวมกัน 
 พิเชษฐ  จันทรรังษีฉาย (2548) กลาววา  กรีกโบราณไดช่ือวาเปนอาณาจักรท่ีมีความ
เจริญรุงเรืองอยางสูงสุด โดยเฉพาะดานวิทยาการตาง ๆ ในยุคแหงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร
กรีก มีนักคิด นักคนควา นักปราชญ และผูมีความรูเปนจํานวนมาก หลายคนเปนท่ียอมรับกันอยาง
แพรหลายท่ัวโลก อาณาจักรกรีกถือเปนจุดเร่ิมตนของการจัดต้ังพิพิธภัณฑเปนแหงแรกของโลก 
ประมาณ ศตวรรษท่ี 5 กอนคริสตกาล ไดมีประชาชนผูเคารพเล่ือมใสในเทพเจา ไดนําวัตถุส่ิงของมี
คาตาง ๆ มาอุทิศถวาย  เพื่อแกบนหรือนํามาถวายบูชาแกเทพเจาประจําทองถิ่น ซึ่งอยูใกลกับ
เทวสถาน Panhllenic ซ่ึงอยูบนภูเขาโอลิมปสและวิหาร Delphi  และเม่ือส่ิงของท่ีนํามาถวายมี
จํานวนมากข้ึน จึงมีการกอสรางโบราณสถานขนาดเล็กเพื่อเก็บรักษาและปองกันสมบัติของชาว
เอเธนส เหลานี้ใหปลอดภัย 
 พิพิธภัณฑแหงแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศกรีกนั้นจึงถือเปนสมบัติของวิหารหรือวัด ซึ่ง
ตอมามีการบูรณะขึ้นมาใหม จึงถือวาการพัฒนาการของสถานที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องถวายตาง ๆ 
เหลานี้เปนตนกําเนิดของวิชาพิพิธภัณฑวิทยา แตในขณะนั้นยังไมไดเรียกกันวา “พิพิธภัณฑ” 
(สุจิตรา มาถาวร 2541) 
 คําวา พิพิธภัณฑสถาน หรือ Museum นํามาใชคร้ังแรกท่ีเมืองอเลกซานเดรีย ประเทศ
อียิปต เม่ือประมาณ 300 ป กอนคริสตกาล  สถานท่ีแหงหนึ่ง สําหรับใชเปนศูนยกลางของหองสมุด 
และศูนยกลางการศึกษาวิจัยคนควาของปราชญ  แมวาอาณาจักรอันใหญโตของกรีกจะลมสลายลง 
แตดวยคุณคาทางดานวิชาการ แขนงตาง ๆ วัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรือง และอารยธรรมตาง ๆ จึงไดรับ
การถายทอดตอมา ยังอาณาจักรโรมันสืบมา จนกระท่ังพุทธศตวรรษท่ี 19 ขณะท่ีคริสตศาสนากําลัง
แยกตัวกันในประเทศอิตาลีออกเปนนิกายโปรแตสแตนทและโรมันคาทอลิก ปญหาเร่ืองอารยธรรม
ในอดีตของมนุษยชาติจึงไดเกิดการโตเถียงกัน ทําใหเกิดการรวบรวมหลักฐานอารยธรรมของ
มนุษยในอดีต ยิ่งคนควารายละเอียดทางดานการเมือง สังคม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสาขาอ่ืน 
ๆ จนทราบแนนอนวาอารยธรรมของมนุษยนั้นไดมีมานานแลว การรวบรวมวัตถุเพ่ือโตแยง กลาย
มาเปนรวบรวมวัตถุเพื่อการคนควาของมนุษยในอดีตเทานั้น 
 ประเทศหน่ึงท่ีเร่ิมรวบรวมวัตถุแหงแรกคือประเทศอิตาลี เพราะประวัติศาสตร
ศิลปกรรมยุคฟนฟูไดปฏิรูปข้ึนในประเทศน้ี วัตถุสวนใหญท่ีรวบรวมในระยะแรกนั้นไดแกงาน
ดาน ประติมากรรม จิตรกรรม ตอมากการรวบรวมวัตถุแพรหลายไปยังประเทศฝร่ังเศส อังกฤษ 
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เนเธอรแลนด สเปน เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน ฯลฯ สภาพฐานะของหองรวบรวมวัตถุเหลานี้เรา
เรียกวาพิพิธภัณฑสถานสวนบุคคล (Private Collection) เพราะถือวาบุคคลเปนผูสนับสนุนในการ
รวบรวมท้ังหมด และราษฎรสามัญไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศบาง ฐานะของ
พิพิธภัณฑสถาน จึงกลายมาเปนของประชาชน (Public Museum) ฐานะของพิพิธภัณฑสถานใน
ระยะนี้จึงไดรับการยกยองวาเปนสถาบันทางการคนควา (Encyclopedia Museum) ประเทศตาง ๆ 
หลายประเทศและจักรวรรดิตาง ๆ หลายจักรวรรดิ ไดสรางพิพิธภัณฑสถานข้ึนประกวดประชันกัน
เปนคร้ังแรก และดวยเหตุท่ีฐานะความเปนอยูและภูมิประเทศของจักรวรรดิตาง ๆ ในยุโรปมีความ
ใกลชิดกันมาก อิทธิพลทางการปฏิวัติในฝร่ังเศสและการปฏิรูปพิพิธภัณฑสถานจึงไดแพรหลายไป
ตามภาคพ้ืนตาง ๆ พิพิธภัณฑสถานจึงแพรหลายไปท้ังภาคพื้นยุโรป เอเชีย และแอฟริกา 
 เม่ือชาติแตละชาติแขงขันกันทางดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชนนี้ ไมนานนักความ
ขัดแยง ฐานะของพิพิธภัณฑสถานท่ีเปนเพียงแหลงรวบรวมวัฒนธรรมของมนุษยไดเปล่ียนเปน
สถาบันเพื่อการศึกษาแตนั้นมา (สุจิตรา  มาถาวร 2541) 
 ความหมายและบทบาทหนาท่ีของพิพิธภัณฑ  
 สิรินยา จุรุเทียบ (2546) ไดกลาวถึงความหมายของพิพิธภัณฑสถานวา เปนสถาบันท่ีมี
วัตถุประสงคในการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุตาง ๆ ท่ีเปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร อันสัมพันธกับมนุษยและธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อการปลูกจิตสํานึกในการสืบสาน
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม เปนเสมือนส่ือกลางท่ีจะสานสัมพันธระหวางอดีตกับปจจุบันเพื่อ
ประโยชนตอการศึกษาท่ีใหความรูและความเพลิดเพลินแกสาธารณะชนโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ 
ท้ังส้ิน 
 อานนท  ล่ิมสุวรรณ (2548) กลาววา พิพิธภัณฑ คือ ส่ิงของ เคร่ืองใชตาง ๆ นานาท่ีเก็บ
รวบรวมไว เพื่อการช่ืนชม และศึกษาหาความรู เชนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เปนตน สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2548) และ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดให
ความหมาย “พิพิธภัณฑสถาน” วา เปนสถานท่ีเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญดาน
วัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตรโดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา และ
กอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ 
 สุจิตรา มาถาวร (2541) ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑ “พิพิธ” แปลวา ตาง ๆ กัน 
“ภัณฑ” แปลวา สิ่งของ เครื่องใช สวนคําวา สถาน นั้นหมายถึง สถานที่ แหลง ที่ตั้ง ปราการ ซึ่ง
คํานี้ เรามักจะเห็นว า เปนคําตอท ายสถานท่ี สําคัญหลายแหง  เชน  พระที่นั่ ง อัมพรสถาน 
ราชบัณฑิตยสถานสถาน เปนตน ดังนั้น คําวา พิพิธภัณฑสถาน จึงแปลวา สถานท่ีสําหรับรวบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ อาที โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพ่ือการชม ศึกษาคนควา และความเพลิดเพลิน ใน
ภาษาอังกฤษ คําวา พิพิธภัณฑสถาน จะตรงกับคําวา “MUSEUM” อันมีความหมายเชนเดียวกัน 
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 ปจจุบันหนาท่ีของพิพิธภัณฑแบงเปนหมวดใหญ ๆ ไดดังน้ี  
 1. การรวบรวมวัตถุ (Collection) เปนงานสําคัญอยางยิ่งเพราะหากวาไมมีวัตถุก็จะไม
สามารถเกิดพิพิธภัณฑสถานได การรวบรวมส่ิงของข้ึนอยูกับระยะเวลา สถานท่ี และการเก็บรักษา
วัตถุท่ีรวบรวมข้ึนในระยะแรกมักเกี่ยวกับงานทางศิลปะและหลักทางโบราณคดีและการเก็บ
รวบรวมสิ่งของจะเกิดจากผูท่ีสนใจดวยความศรัทธาเปนจํานวนมาก ตอมาการรวบรวมส่ิงอ่ืน ๆ ก็
เกิดข้ึนตามความสนใจของมนุษย เชน ผีเส้ือ นก วัตถุ ท่ีทําจากหิน ฯลฯ การเก็บรวบรวมส่ิงของ
เกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการ อาทิ 
  1.1 ความสนใจ ความสนุก ความเพลิดเพลิน 
  1.2 ความอยากรูอยากเห็น การซอกแซกแสวงหา 
  1.3 ความจําเปนอ่ืน ๆ อาทิ เพื่อใชเปนอุปกรณในการเรียน การสอน หรืออาจจะใช
เปนอุปกรณในการงานบางอยาง เชน ในสมัยกอนขุนคลัง อาลักษณ โหร นักปราชญ จําเปนจะตอง
เก็บส่ิงของตาง ๆ เพื่อใชในงาน บางคนอาจจะเก็บเพราะเห็นคุณคา 
  การรวบรวมจะมีท้ังวิธีท่ีแสวงหา หรือมีคนบริจาค ซ่ึงในระยะตอมาสิ่งของใน
พิพิธภัณฑสถานสวนใหญไดมาจากการขุดคนและขุดแตงพื้นท่ีอันเคยเปนประวัติศาสตร เมื่อมี
ส่ิงของจํานวนมากข้ึน จึงจําเปนท่ีจะตองกอสรางอาคารเพ่ือเก็บส่ิงของตาง ๆ สําหรับใหผูสนใจเขา
ชมได 
 2. กาวิเคราะหและจําแนกประเภทวัตถุ (Identifying) ซ่ึงจะตองจําแนกวัตถุใหถูกตอง
และแนนอน ผูเช่ียวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับวัตถุนั้นจะตองศึกษาพรอมกับทําบันทึกลงไปในปายและ
เลขท่ีในบัตรจํานวนวัตถุและลงเลขที่เดียวกันนั้นลงบนวัตถุดวย การบันทึกขอมูลของวัตถุจะตอง
สามารถบอกรายละเอียดตอไปนี้ไดอยางชัดเจน เชน ชนิดของวัตถุ อายุ สมัยหรือแบบศิลปะประวัติ
ความเปนมา แหลงกําเนิด แจงสถานท่ี เวลาและความเปนมาไวโดยละเอียด ผูสราง, ผูทํา ช่ือวัตถุ
ส่ิงของ ประโยชนการใชสอย ความสมบูรณหรือชํารุด ความงามทางศิลปะและสุนทรีย ลักษณะทาง
ประติมาณวิยา มูลคา ราคา การตรวจสอบวัตถุ และการตรวจสอบหาอายุดวยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร อิทธิพล ความสัมพันธ และความเกี่ยวเน่ืองกับศิลปวัตถุสมัยอ่ืนหรือแหลงอ่ืน 
การศึกษาเปรียบเทียบ การคนควาหาขอมูลจากเอกสารหนังสือ การแลกเปล่ียนขอมูลความรูกับ
สถาบันอ่ืน 
 3. การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) เม่ือกลาวถึงการจําแนกประเภทวัตถุแลว 
จะตองกลาวถึงการบันทึกควบคูกันไป ซ่ึงจะตองจัดรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักฐานวัตถุท่ี
ไดรวบรวมไว การบันทึกหลักฐานจะตองเก็บไวในทะเบียนใหญ ในฐานะพิพิธภัณฑสถานการ
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บันทึกหลักฐานมีสวนสําคัญท่ีจะตองกระทําดังนี้ การทําบัญชีเดินทุง หรือบัญชีประจําหอง การทํา
สมุดทะเบียน การทําบัตรรายการ การวัดขนาด การช่ังน้ําหนัก การถายรูป การกําหนดหมายเลข
ประจําตัววัตถุ และเขียนเลขกํากับติดไวกับวัตถุอยางถาวร สถานท่ีเก็บรักษา การซอมแซม 
  การบันทึกหลักฐานไมไดมีเฉพาะคําบรรยายเพียงอยางเดียว แตยังจะตองมีเทคนิค
และวิธีการใชภาษาท่ีชํานาญและถูกตองดวย เม่ือรวบรวมไดครบแลวพิพิธภัณฑจะตองมีการ
ดําเนินการในการจัดเก็บบันทึกหลักฐานไวในท่ีท่ีปลอดภัย 
 4. การสงวนรักษา (Preservation) การเก็บรักษา หมายถึงการปองกันวัตถุตางๆ ตอ
การทําลายทางฟสิกสและเคมี หรือการทําลายจากอินทรียสารตาง ๆ เชน เชื้อรา หรือการรบกวน
ของพวกแมลงการทําลายจากสิ่งเหลานี้  อาจสงผลใหวัตถุมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปบางชนิด
อาจจะพองตัวซ่ึงอุณหภูมิความชื้นก็ถือเปนสวนหนึ่งในการที่จะทําใหวัตถุมีความเสียหาย ดังนั้น
พิพิธภัณฑสถานจําเปนตองมีวิธีการสงวนรักษาที่ดี และถูกตองตามหลักวิชา นอกจากนี้ การสงวน
รักษายังมีขอบเขตไปถึงการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงพิพิธภัณฑสถานจะตองมีการจัดระบบความ
ปลอดภัยกับส่ิงของมีคาภายในอาคารทั้งหมดอีกดวย 
 5. การจัดแสดง (Exhibition) ถือเปนกิจกรรมหรือเปนหนาที่ ที่สําคัญไมแพขออื่น 
การจัดแสดงเปนการเผยแพรความรูความเขาใจ รวมถึงเปนการมอบความเพลิดเพลินใหกับ
ประชาชนอีกดวย การจัดแสดงจําเปนตองมีการจัดหมวดหมูเพื่อสรางความเขาใจไดงายท่ีสุด การจัด
แสดงของพิพิธภัณฑสถานจึงจะตองใชความรูทางจิตวิทยาเขาชวยอีกทางหนึ่ง การจัดแสดงที่ดีจะ
สามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดเปนอยางดี 
  ในปจจุบันมีการจัดแสดงหลากหลายประเภท แตทุกคร้ังจะตองข้ึนอยูกับสถานท่ี 
หองท่ีจัดแสดง ตู ซ่ึงจะตองมีแสงสวางเพียงพอ พรอมท้ังจะตองมีผูบรรยายเพื่อเพิ่มความเขาใจ ถา
เปนวัตถุทางศิลปะและส่ิงท่ีใหญหรือสําคัญ มักจะแสดงอยางเดี่ยว ๆ แตละช้ินจะมีความเหมาะเจาะ
ของมันเอง และการจัดแสดงจะตองจัดกลุมใหอยูภายในหองเดียวกัน เพราะการเอาของท่ีตางกันใน
รูปราง สี มาจัดแสดงรวมกันนั้น จะไมเปนท่ีชวนดูสําหรับผูชม 
 6. การบริการทางการเมือง (Education Service) พิพิธภัณฑสถานมีหนาที่ตอ
สาธารณชน ส่ิงท่ีผูดูแลพิพิธภัณฑจะตองทําคือ การเราความรูสึกของผูชมใหเกิดความอยากรูอยาก
เห็นสิ่งที่จัดแสดง และความอยากรูอยากเห็นของผูที่เขาไปชมจะตองไดคําตอบอยางนาพอใจ ทุก
สิ่งที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑจะตองมีคําอธิบายสามารถสรางความเขาใจไดอยางสมบูรณ 
(สุจิตรา มาถาวร 2541) 
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 สรุปไดวาพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนสถาบันท่ีใหความรู โดยประชาชนคนท่ัวไปรวมไป
ถึงผูท่ีสนใจสามารถท่ีจะหาความรูเพิ่มเติมไดจากขอมูลท่ีมีไวในพิพิธภัณฑ ไมวาจะเปนขอเขียนจา
การบันทึก หรือวัตถุส่ิงของท่ีไดมาจากความเปนจริงในอดีต ที่เปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรม
และ วิทยาศาสตร ฯลฯ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการสืบสาน อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
เปรียบไดวาเปนส่ือกลางที่จะสานสัมพันธระหวางอดีตจนมาถึงปจจุบัน เพื่อเปนประโยชนตอ
การศึกษาที่ใหความรูและความเพลิดเพลินกับประชาชน หรือบุคคลท่ัวไปที่สนใจได จากการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดนําความหมายของพิพิธภัณฑมาแสดงในงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความครบถวนใน
ดานขอมูลและเนื้อหา เพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 การจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ  
 พิพิธภัณฑสถานท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกนั้น มิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะรวบรวมวัตถุส่ิงของ
ไวเพื่อการใด โดยเฉพาะ แตเปนเพียงการเก็บไวดวยความสนใจเทานั้น ตอมาเม่ือกิจการพิพิธภัณฑ
ไดเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนจึงจําเปนท่ีจะตองแบงแยกชนิดของพิพิธภัณฑใหชัดเจน ซ่ึงตามหลักเกณฑ
ของการแบงประเภทของพิพิธภัณฑตามหลักสากลทั่วโลกสามารถท่ีจะแบงไดดังนี้ 
 1. พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Art) เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมผลงาน
ศิลปะแขนงตาง ๆ ซ่ึงจะแยกการเก็บรวบรวมงานออกเปนพิเศษ ผลงานศิลปะเหลานี้ลวนแลวแตมี
คุณคาท่ีนาจดจํา เร่ิมแรกจุดประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะเปนเพียงเพื่อรักษาไว
ซ่ึงผลงานทางศิลปะเทานั้น ตอมามีวัตถุประสงคท่ีจะใชประชาชนไดช่ืนชมความงดงามของศิลปะ
พรอมท้ังไดศึกษาวิวัฒนาการของผลงานศิลปะในแตละแขนง ซ่ึงก็รวมถึงประวัติศาสตรศิลปะดวย 
  ในระยะแรกพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะยังคงมีผลงานท่ีจัดแสดงนอย ตอมาจึงเพิ่ม
จํานวนข้ึนเร่ือย ๆ และคุณคาทางศิลปะของวัตถุเหลานั้นกําลังไดรับความสนใจและจดจําเพิ่มข้ึน
เปนลําดับ 
  พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะอาจจะแยกเปนพิพิธภัณฑสถานทางภาพเขียนท่ีเรียกกัน
โดยแพรหลายวา หอศิลปะ ประติมากรรมและศิลปะประยุกต แลวแตนโยบาย 
 2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะรวมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) พิพิธภัณฑสถาน
จะตองเช่ือมความเขาใจระหวางสังคมปจจุบันกับงานท่ีพวกศิลปนไดกระทํา ซ่ึงพิพิธภัณฑสถาน
จะตองนําศิลปะรวมสมัยใหเขาไปสูความเขาใจอันดีของสังคม ลักษณะความตองการและขอบเขต
ของพิพิธภัณฑสถานศิลปะรวมสมัย มีดังตอไปนี้ 
  2.1 ศิลปะประยุกต ซ่ึงนําเขามาสูความเจริญทางอุตสาหกรรมดวยการใชรูปภาพ 
ฟลม โทรทัศน และการโฆษณา ท้ังท่ีเปนคําอธิบายและภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

18 

  2.2 สถาปตยกรรมระดับเดียวกันและแปลนของเมือง ซ่ึงจะตองมีความหมายทาง
ศิลปะและความคิดตาง ๆ เขามาประกอบดวย 
  2.3 ศิลปะประยุกตเกี่ยวกับสมัยแหงการใชเคร่ืองจักรกล 
  2.4 สมัยกอนคลาสสิกเชนเดียวกับสมัยแรก แตศิลปะน้ันแสดงถึงความเกี่ยวพันกับ
ความกาวหนาของศิลปะระยะเดียวกัน 
 3. พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ี
พัฒนามาจากการรวบรวมวัตถุในแบบตาง ๆ เชน ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร สัตวศาสตร มานุษยวิทยา 
ภูมิศาสตร โบราณคดี ฯลฯ  เปนการรวบรวมเอาเอกสารตาง ๆ และความสําเร็จในทุก ๆ ดานมา
ศึกษา ทั้งกอนประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตร ในจําพวกพิพิธภัณฑสถานทุกประเภท 
พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยาถือวามีการศึกษาและวิจัยมากท่ีสุด 
 4. พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร และเคร่ืองจักรกล (Museum of science and 

Technology) พิพิธภัณฑสถานท่ีไมไดเนนเร่ืองของความเปนอารยธรรมประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
แตเนนถึงเร่ืองราวการคิดคนเกี่ยวกับการประดิษฐ หรือคนควาหาเคร่ืองผอนแรง รวมถึงการ
วิเคราะหเร่ืองราวของเคร่ืองจักรกล ไมวาจะเปนเร่ืองของการคิดคนทางเคมี ชีววทิยา การอตุสาหกรรม 
การคิดคนเร่ืองการคมนาคม การศึกษาเร่ืองดวงดาว ลวนแตเปนเร่ืองทางวิทยาศาสตรท้ังส้ิน 
  พิพิธภัณฑสถานชนิดนี้จะเปนท้ังสถาบันแหงความเพลิดเพลินและศูนยกลางการ
แสดงการคิดคนอันชาญฉลาดของมนุษย เปนสถาบันท่ีสรางนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของโลก 
และยังเปนหองทดลองทางวิทยาศาสตรอันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชาติตอไป ซ่ึงนักเรียนและนักศึกษาท่ีผานการเรียนรูในตําราแลว เม่ือไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ เพิ่มเติมจาก
พิพิธภัณฑนี้ก็จะยิ่งขยายขอบขายของการศึกษาและเรียนรูไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
  วัตถุประสงคในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานชนิดนี้ไมใชการรวบรวมวัตถุท่ี
เหลือใชหรือเลิกใชเทานั้น แตยังรวมถึงส่ิงของและวัตถุเคร่ืองจักรกลท่ีทันสมัยอีกดวย 
 5. พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (Museum of Anthropology 

and Ethnology) เปนพิพิธภัณฑสถานท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อท่ีจะสงเสริมใหมนุษยแตละเผาไดเขาใจใน
วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูความเขาใจของสังคมมนุษยท่ัวโลก สวนใหญพิพิธภัณฑสถาน
ทางมานุษยวิทยาจะแสดงวัตถุส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช รูปเคารพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
เพื่อแสดงขอบเขตแหงวัฒนธรรมของเผามนุษยในกลุมตาง ๆ โดยจะจัดแสดงและบริการใหเห็นถึง
มนุษยรวมโลกวามีวิถีชีวิตและความเปนอยูอยางไร 
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  พิพิธภัณฑ ประเภทนี้สามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญ คือ 
  5.1 พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยา (Ethnological Museum) เกิดข้ึนเม่ือราวคร่ึง
หลังของศตวรรษท่ี 19 มีลักษณะคลายคลึงกับพิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
มาก บางแหงรวมเขากับพิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา 
  5.2 พิพิธภัณฑสถานศิลปะพ้ืนเมือง (Folk Arts Museum) เรียกอีกแบบหนึ่งวา
พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน ซ่ึงจะศึกษาเกี่ยวกับวิชาชาติพันธุ
วิทยาของประเทศท่ีพิพิธภัณฑสถานต้ังอยู ซ่ึงมีหลักแบบเดียวกับพิพิธภัณฑสถานท่ีเปนศูนยกลาง
อ่ืนๆ โดยจะตองพิจารณาถึงแงคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินนั้น ๆ ดวย 
  5.3 พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (Open Air Museum) หรือ
พิพิธภัณฑกลางแจง ซ่ึงเกิดจากการขุดแตง ร้ือถอน การขนสง และการกอสรางใหอยูในสภาพท่ีดี
พิพิธภัณฑกลางแจงไมจําเปนจะตองจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุวิทยา พิพิธภัณฑสถานทาง
โบราณคดีบางแหงก็จัดเปนลักษณะของพิพิธภัณฑกลางแจง เชน การจัดแสดงชีวิตความเปนอยูของ
คนกอนประวัติศาสตร ซ่ึงมีการนําเอาวัตถุช้ินตาง ๆ จากท่ีเดิมมารวมไวดวยกัน 
 6. พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (Museum of History and 
Archaeology) เปนพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเปนมาของมนุษยในอดีต ถือเปน
การสรางความเขาใจระหวางสังคมมนุษย ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นความเกี่ยวของกันทางวัตถุและ
การศึกษาคนควา โดยเฉพาะวิชาโบราณคดีซึ่งถือวาเปนการศึกษาคนควาและวิจัยความถูกตอง
แนนอนของประวัติศาสตร ดังนั้น ทั้งประวัติศาสตรและโบราณคดีจึงไมสามารถแยกออกจาก
กันได 
  6.1 พิพิธภัณฑสถานทางโบราณคดี (Museum of Archaeology) โบราณคดีเปน
ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควาและการวิจัยความเปนมาทางประวัติศาสตรของมนุษย โดย
อาศัยขอมูลเอกสารและวัตถุทีเปนหลักฐานในการสรุปผลการคนควาดานวัฒนธรรมและอารยธรรม 
พิพิธภัณฑสถานทางโบราณคดีจึงเปนสถานท่ีสําหรับจัดแสดงและรวบรวมวัตถุท่ีไดจากการขุดคน 
รวมถึงโบราณสถานท่ีไดขุดพบดวยเชนกัน 
   การแบงกําหนดเวลาในทางโบราณคดีนั้น สามารถแบงไดดังนี้ 
   6.1.1 สมัยกอนประวัติศาสตร (Pre History) 
   6.1.2 สมัยประวัติศาสตร (Proto History) 
   6.1.3 สมัยประวัติศาสตรสมัยใหม (Present History) 
  6.2 พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร (Historical Museum) พิพิธภัณฑทาง
ประวัติศาสตรมีความใกลเคียงกับพิพิธภัณฑสถานทางชาติพันธุวิทยา ซ่ึงมักจะรวบรวมส่ิงท่ีนาสนใจ
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับชาติพันธุวิทยา ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมในระยะเร่ิมแรก วัตถุประสงคท่ีใชแสดง
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ในพิพิธภัณฑนี้มักไมแตกตางจากทางโบราณคดี เวนแตวัตถุบางอยางอาจพิมพ ถายรูป วาดภาพ ซ่ึง
เปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร 
  6.3 พิพิธภัณฑสถานประจําโบราณสถาน (Site Museum) สวนใหญจะสรางข้ึน
ตามสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร หรือเปนอาคารประวัติศาสตร สรางข้ึนเพื่อเก็บส่ิงของที่ขุด
คนพบและเปนพิพิธภัณฑอีกชนิดหนึ่งท่ีอยูในหมวดของพิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีซ่ึงจะแบงได 2 ลักษณะ คือ 
   6.3.1 แสดงในอาคารทางประวัติศาสตร 
   6.3.2 แสดงในอาคารสมัยใหม 
 7. พิพิธภัณฑสถานประจําทองถ่ิน (Regional Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีแสดง
เร่ืองราวของทองถ่ินตาง ๆ และสามารถบอกเร่ืองราวของสังคม วิถีชีวิต แลความเปนอยูของผูคนใน
ทองถ่ินนั้นๆ ไดเปนอยางดี 
 8. พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ (Specialized Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการศึกษา เชน ศิลปะประยุกต ประวัติศาสตร โบราณคดี ชาติพันธุวิทยา และการศึกษา
สังคมในดานตางๆ ท้ังทางธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร เทคนิค ซ่ึงพิพิธภัณฑสถานพิเศษนี้จะจํากัด
อยูอยางใดอยางหน่ึงโดยแนนอน และมีรากฐานอยูบนสาขาวิทยาการันเปนแบบฉบับของตนเอง
โดยเฉพาะ 
 9. พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา (University Museum) 
เปนพิพิธภัณฑสถานท่ีไมจํากัดถึงการศึกษาพิเศษหรือโดยเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง พิพิธภัณฑสถาน
ประเภทนี้มีหัวขอตางๆ ท่ีกวางขวางมากท่ีสุด แตไมใชการเก็บรวบรวมวัตถุทางการศึกษาเพื่อ
ประโยชนสําหรับการสอนในสาขาใดสาขาหน่ึง 
 ปจจุบันการรวบรวมสิ่งของในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑนั้นเปนที่นิยม
มากขึ้นหลายแหงจัดขึ้นควบคูกับหองสมุด และเปดใหประชาชนคนภายนอกสามารถเขาไปชม
ได (สุจิตรา  มาถาวร 2541) 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในสังกัดกรมศิลปากร 
 ในท่ีนี้จะกลาวถึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสังกัดของกรงศิลปากรเพียงอยางเดียว
เทานั้นซ่ึงจากสาเหตุของการกอสรางพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ สามารถจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ
ได 5 ลักษณะ คือ  
 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ท่ีเปนวัดหรือเกิดมาจากวัด ซ่ึงตอมาศิลปากรประกาศข้ึน
ทะเบียน หรือทางวัดยกใหกรมศิลปากรเพื่อดําเนินการเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชน วัดพระ
มหาธาตินครศรีธรรมราช วัดเบญจมพิตรฯ ฯลฯ  
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 2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประจําแหลงอนุสรณสถาน (Site Museum) หรือสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดี เชน เจาสามพระยา รามคําแหง อูทอง ฯลฯ 
 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประจําภูมิภาคหรือประจําทองถ่ิน (Regional Museum) 
อาทิ เชียงใหม นครศรีธรรมราช  ขอนแกน ปราจีนบุรี ฯลฯ  
 4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประจําจังหวัด (Provincial Museum) อาทิ สงขลา นาน 
ราชบุรี สุรินทร ฯลฯ 
 5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เฉพาะเร่ืองหรือแบบพิเศษ (Specialized Museum) อาทิ 
หอศิลปะ ชาติพันธุวิทยา ชางตน เรือพระราชพิธี ฯลฯ (สุจิตรา มาถาวร 2541) 
 ประทุม ชุมเพ็งพันธุ (2530) ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑไววา  ศาสตรเร่ืองพิพิธภัณฑ
ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการสัมมนาเร่ือง หนาท่ีทางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถานซ่ึง 
UNESCO จัดข้ึนในป พ.ศ. 2501 ท่ี Rio de Janeriro Brazil ทําใหความหมายขอบขายของพิพิธภัณฑ
มีการพัฒนามาโดยตลอด ความหมายท่ีใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน ไดแก ความหมายท่ีสภาพ
การพิพิธภัณฑระหวางชาติ (International council of Museums : ICOM) กําหนดไวในบทบัญญัติ
มาตรา 3 และ 4 ดังน้ี  

 มาตรา 3  สถาบันถาวรใดก็ตามท่ีต้ังข้ึนโดยไมหวังผลประโยชนหากําไรจัดต้ังข้ึนเพื่อ
บริการรับใชสังคมและเพื่อการพัฒนาสังคม และเปดใหสาธารณชนท่ัวไปเขาชมเพ่ือ
ประโยชนในทางสงเสริมการนุรักษ การคนควาวิจัย การส่ือสารความรูความเขาใจและจัด
แสดงเผยแพร โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อการศึกษาหาความรูเพื่อการเลาเรียนและเพ่ือความ
บันเทิงใจตอหลักฐานทางวัตถุอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม
ของมนุษยเรา ถาสถาบันใดอยูในขอบขายนี้ สถาบันนั้นถือวาเปนพิพิธภัณฑสถาน” 

 
 มาตรา 4 ยังไดกลาวถึงคําจํากัดความวา  

 พิพิธภัณฑสถานยังรวมถึง 
 1. สถาบันเพื่อการอนุรักษหรือสงวนรักษาและแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงและเปดบริการ
อยางถาวร เชน หอสมุด หอจดหมายเหตุ 
 2. โบราณสถานทางธรรมชาติวิทยาแหลงทางโบราณคดี และแหลงทางชาติพันธุ
วิทยา ตลอดจนโบราณสถานทางประวัติศาสตรและแหลงหรือสถานท่ีท่ีลักษณะเปน
พิพิธภัณฑในตัวเองโดยธรรมชาติ ซึ่งควรคาแกการอนุรักษและปลูกฝงความรูความเขาใจ 
  3. สถาบันท่ีจัดแสดงเก่ียวกับส่ิงมีชีวิต เชน สวนพฤกษชาติ สวนสัตวสถานเล้ียง   
สัตวน้ํา บริเวณสงวนสิ่งมีชีวิต (Vivara) วนอุทยาน ฯลฯ 
  4. สถานท่ีธรรมชาติท่ีจัดไวเปนเขตสงวน 
 5. ศูนยวิทยาศาสตรแลหอดาราศาสตร 
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 นอกจากนี้ยังมีความหมายอื ่นที่เผยแพรอีกมากมาย อาทิเชน พิพิธภัณฑ หมายถึง 
สถาบันที่ตั้งขึ้นอยางถาวร มิไดมุงหวังการคากําไร มีเปาหมายเพื่อประโยชนทางการศึกษาเลา
เรียน และสุนทรียภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง เปนสถาบันที่ดําเนินงานโดยคณะบุคคลมือ
อาชีพ ซ่ึงทําหนาท่ีแสวงหาวัตถุสิ่งของเขามาเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ ทําหนาที่ดูแล บํารุง รักษา 
อนุรักษ คนควา วิจัย หารายละเอียดวัตถุส่ิงของเหลานั้น  และจัดแสดงเผยแพรแกสาธารณชนเปน
ปรกติวิสัย 
 จากการศึกษาพบวา  พิพิธภัณฑ คือ สถานท่ีท่ีซ่ึงเปนอาคารอันท่ีเก็บรวบรวมจัดแสดง
วัตถุส่ิงของตาง ๆ หรือส่ิงท่ีเกี่ยวกับอดีต ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการศึกษาหาความรู และเพื่อความ
สนุกเพลิดเพลิน อีกท้ังยังเปนสถานท่ีจัดต้ังแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุและเปนท่ีเก็บรวมรวม
สมบัติทางสติปญญา  ท้ังเพื่อการพักผอนหยอนใจและเพ่ือเปนหลักฐาน ท่ีผูแสวงหาความรูจะใช
เปนสถานท่ีคนควา  และเปนพยานอางอิงความรูตามศิลปวิทยาการในแขนงตาง ๆ ตั้งแตความรู    
ข้ันตํ่าจนถึงข้ันสูงสุด  พิพิธภัณฑสถานจึงมิใชสมบัติเฉพาะของประชาชนคนใดคนหน่ึงเทานั้น 
ประเทศชาติหรือประเทศใดประเทศหน่ึง  แตเปนสมบัติท่ีสําคัญของโลกก็วาได ผูวิจัยจึงนําแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑเขามาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
  
ความหมายของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 มิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เปน0พิพิธภัณฑตั้งอยูบน1ถนนสนามไชย 
กรุงเทพมหานคร เปดใหบริการเม่ือ 2 เมษายน 2551 เปนพิพิธภัณฑท่ีใชเทคนิคการเลาเร่ืองแบบ
โตตอบโดยใชตัวละคร 7 ตัวเปนตัวกลาง มิวเซียมสยามดูแลโดย 5สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตินี้ถือเปนแหลงการเรียนรูหนึ่งท่ีเนน
จุดมุงหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซ่ึงจะทําใหผูเขาชมโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขาชมท่ีอยูใน
วัยเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูรากเหงาของชาวไทย โดยเนนไปท่ีกลุมชนในเขตเมืองบางกอก หรือท่ี
เรียกในปจจุบันวา กรุงเทพมหานคร เปนสําคัญ เนื่องจากตัวมิวเซียมสยามแหงนี้ไดตั้งอยูในเขต7

กรุงเทพมหานคร แตมิไดหมายความวาถาเปนคนไทยตางจังหวัด จะไมสามารถมาเรียนรูจาก
พิพิธภัณฑนี้ได ดวยเพราะส่ิงท่ีจัดแสดงในมิวเซียมสยามนี้ แสดงถึงความเปนมาของ 8ชนชาติไทย 
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ผานการนําเสนอดวยส่ือผสมหลายรูปแบบ ทําใหมีความนาสนใจ และดึงดูด
ใจผูเขาชมไดเปนอยางยิ่ง ท้ังยังต้ังอยูในสถานท่ีสวยงาม โดยใชอาคารกระทรวงพาณิชย เดิมเปน
พื้นที่ในการจัดแสดง ภายในมิวเซียมสยามเปนอาคาร 3 ช้ัน มีหองจัดแสดงนิทรรศการถาวรท้ังหมด 
17 หอง ภายใตหัวขอ  “เรียงความประเทศไทย” (สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 2552) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
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 การจัดพื้นท่ีภายในแบงเปนเนื้อหายอย 17 ธีม ในรูปแบบ “เรียงความประเทศไทย” ให
ผูเขาชมไดเรียนรูผานส่ือตาง ๆ ดังนี้ 
 1. เบิกโรง (Immersive Theater) เปนการเบิกตัวละครทั้งเจ็ดท่ีจะพาผูชมยอนกลับไปสู
เร่ืองราวอันเปนตนกําเนิด จากสุวรรณภูมิสูสยามประเทศ ถึงประเทศไทย เพื่อคนหาคําตอบวาเรา
คือใคร และอะไรคือไทย เปนหองฉายภาพยนตรส้ันเพื่อนําเขาสูการชมมิวเซียมสยาม ผานตัวละคร
ตาง ๆ 
 2. ไทยแท (Typically Thai) เปนท่ีทําใหเกิดความอยากรูวาไทยแทคืออะไร และเปน
อยางไรจึงเรียกวาไทยแท กิจกรรมภายในหองคือ เปนหองแสดงวัฒนธรรม เอกลักษณของไทย 
พรอมการไขวาแทท่ีจริงแลวส่ิงเหลานี้เปนของไทยแทหรือไม 
 3. เปดตํานานสุวรรณภูมิ (Introduction to Suvarnabhumi) เปนหองท่ีแสดงถึง
วิวัฒนาการทางสังคมกอนจะมาเปฌนบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีใจความสําคัญวา “สุวรรณภูมิ” 
คือช่ือท่ีชาวโลกเม่ือประมาณ 3,000 ปกอนใชเรียกดินแดนแหงความอุดมสมบูรณทางทิศตะวันออก
ของอินเดีย สวนหน่ึงของพ้ืนท่ีแหงนี้มีกรุงเทพฯ ท่ียังนอนสงบน่ิงอยูใตทะเล ซ่ึงการศึกษาโครง
กระดูก หลุมฝงศพ และอารยธรรมท่ีฝงอยูใตดินทําใหรูจักดินแดนแหงนี้มากข้ึน เปนหองจัดแสดง
ท่ีตั้งของดินแดนท่ีเรียกวา 9สุวรรณภูมิ ชาติพันธุในดินแดนนี้ และวิธีการขุดคนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 
 4. สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) เปนหองท่ีทําใหรูจัก  “สุวรรณภูมิ”  ดินแดนแหงความ
ม่ังค่ังผานผูคน การเกษตร การคา การสรางเมือง เทคโนโลยีแหงโลหะ และความเช่ือ (ผี-พราหมณ-
พุทธ) ซึ่งจะทําใหรูวาสุวรรณภูมิ คือ รากเหงาของประเทศไทย เปนหองหองจัดแสดงความเปนอยู
ของผูคนในสุวรรณภูมิ การติดตอกับตางประเทศ และหลักฐานประวัติศาสตรสุวรรณภูมิ 
 5. พุทธิปญญา (Buddhism) สรางความเขาใจเกี่ยวกับหัวใจของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมี 
คาถา เย ธมฺมา (อานวา เย-ทํา-มา) แปลวา “ส่ิงท้ังหลายมีเหตุเปนแดนเกิด”  คาถายอดนิยมแหง
สุวรรณภูมิ มูลเหตุแหงความใจกวางและสันติ เปนหองแสดงหัวใจ11พระพุทธศาสนาและเร่ืองราวท่ี
แสดงถึงสัจจธรรม 
 6. กําเนิดสยามประเทศ (Founding of Ayutthaya) นําเสนอดวยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหเห็นนานาแควนตางๆ ท่ีเร่ิมกอตัวข้ึนเปนนครรัฐ และสืบสานเร่ืองราวของวีรบุรุษผูสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาตํานานทาวอูทอง เร่ืองเลาท่ีแสดงใหเห็นถึงความผสมผสานทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรม เปนหองแสดงเร่ืองราวความเปนมาอาณาจักรตาง ๆ ในดินแดน1 2สยาม และตํานานตน
กําเนิด13กรุงศรีอยุธยา 
 7. สยามประเทศ (Siam) กรุงศรีอยุธยามีสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม ท้ังยังมีความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติ และดวยอํานาจทางการเมืองท่ีกวาไกล ทําใหสามารถควบคุมการผลิตภายใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
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ราชอาณาจักรได นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยายังเปนอาณาจักรท่ีอยูใกลทะเล จึงพัฒนาตัวเองข้ึนเปน
ศูนยกลางการคาทางทะเลภูมิภาค และสืบเนื่องจากการติดตอคาขายน่ีเอง ทีทําใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางผูคนและวัฒนธรรม เกิดเปนความรุงเร่ืองทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายขึ้นในแผนดินไมวา
จะเปนการเมือง การทหาร ภาษา และสถาปตยกรรม เปนหองแสดงเร่ืองราวความเปนอยูใน 1 4สมัย
อยุธยา และรูปจําลองเรือแบบตาง ๆ ตั้งแตเรือพื้นบานถึง15เรือพระราชพิธี 
 8. สยามยุทธ (War Room) เหตุแหงสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยา มีมูลเหตุใหญๆ คือ 
ความตองการแสดงพระองคของกษัตริย ในฐานะ “พระจักรพรรดิ” เหนือพระเจาแผนดิน และเพื่อ
กวาดตอน “คน”  อันเปนแรงงานและกําลังรบ รวมถึงการครอบครองสินคาสําคัญของรัฐอ่ืน 
สงครามจึงไมใชเร่ืองของรัฐตอรัฐ หากเปนเร่ืองของพระมหากษัตริยรัฐหนึ่งกับพรมหากษัตริยอีก
รัฐหนึ่ง และนอกจากการสูรบแลว ยังมีการแสดงถึงภูมิปญญา การวางกลยุทธ กลุมชาติพันธ และ
ศิลปกรรมอีกดวย เปนหองแสดงรูปแบบการรบ กําลังพล และการทําสงครามในสมัยอยุธยา 
 9. แผนท่ี ความยอกยอนบนแผนกระดาษ (Map Room) ผืนดินตามธรรมชาติ คงไมมี
เสนแบงใดๆ มาขวางกั้นผูคน แตเสนพรมแดนก็ถูกสรางข้ึนโดยผูลาอาณานิคมเพ่ือแบง “เขา”  
สราง “เรา” แบะรวมไปถึงการสราง “ชาติ” ใหมีตัวตนขึ้นมาจริงๆ มูลเหตุท่ีทําใหเกิดการตัดแบง
ชุมชนเช้ือชาติญาติพี่นองออกจากกัน เปนหองแสดงแผนท่ีประเทศไทยในสมัยตาง ๆ 
 10. กรุงเทพฯ ภายใตฉากอยุธยา (Bangkok, New Ayutthaya) เร่ืองราวเม่ือคร้ังส้ินกรุง
ศรีอยุธยา ชาวกรุงศรีก็สรางเมืองของพวกเขาข้ึนมาใหม บนผืนดิน “บางกอก” ซ่ึงพวกเขาไดจําลอง
แนวคิดและสืบสวนวัฒนธรรมมารจากเมืองเกามากมายอีกท้ังเม่ือเร่ิมสรางกรุงใหม จึงไดเกณฑ
ผูคนหลากหลายเช้ือชาติมาชวยกัน จนเม่ือสรางเสร็จจึงลงหลักปกฐาน กลายเปนชาวกรุงเทพใน
ท่ีสุด เปนหองแสดงเร่ืองราวเม่ือส้ินกรุงศรีอยุธยา เร่ิมตั้ง16กรุงธนบุรี จนถึง17กรุงรัตนโกสินทร การ
อพยพของคนชาติตาง ๆ ในสยาม และการเปรียบเทียบวากรุงรัตนโกสินทรเหมือนกับกรุงศรีอยุธยา
อยางไร 
 11. ชีวิตนอกกรุงเทพฯ (Village Life) ส่ือใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถ่ิน และความฉลาด
หลักแหลม ไมวาจะเปนของเลน อุปกรณ การดักสัตว เคร่ืองมือทํากิน ความเช่ือ และพิธีกรรม ท่ี
แสดงใหเห็นถึงอัจริยะแหงการสรางสรรค และ วิถีเกษตรที่ผูกพันธกับชาวสยามมาจนถึงทุกวันนี้ 
เปนหองแสดงวิถีชีวิตของคนในชนบทนอกกรุงเทพฯ โดยมีเร่ือง18ขาวเปนหลัก 
 12. แปลงโฉมสยามประเทศ (Change) การติดตอกัลปดลกตะวันตกทําใหเกิดปรากฏ
การใหม ๆ ในสังคมสยามหลากหลายดาน การเร่ิมสรางถนน ไมเพียงแตเปล่ียนวิธีการคมนาคม
เทานั้น หากยังเปล่ียนวิถีชีวิตของผูคนท่ีคุนชินกับสายน้ําและความแชมชา นับจากนี้ ถนนจะเรงกง
ลอแหงความเปล่ียนแปลงใหสยามเปล่ียนโฉมไปตลอดกาล เปนหองแสดงการเปลี่ยนแปลงสยาม
ในสมัย19รัชกาลท่ี 5 และเร่ืองราวของ20ถนนเจริญกรุง 
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 13. กําเนิดประเทศไทย (Politics & Communications) จากสยาม ทําไมกลายเปนไทย 
หองนี้จะกระตุนใหเกิดการหาคําตอบวา “วันเกิดประเทศไทยคือวันท่ีเทาไหร” และ “กรม
โฆษณาการมาเกี่ยวอยางไร” เปนหองแสดงเร่ืองราวใน 2 1สมัยเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปน 2 2

ระบอบประชาธิปไตย 
 14. สีสันตะวันตก (Thailand and the World) เปนหองที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตร
โลกใหมที่เกิดขึ้นอยางมีชีวิตชีวา ภายหลังความบอบชํ้าจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 
1940 เศรษฐกิจที่กําลังรุงเรื่อง ผูคนยิ้มแยมแจมใส เสียงเพลงแหงความหวัง และสนุกสนาน 
กลอมใหผูคนลืมความเจ็บปวดจากสงครามไปไดหมดสิ้น และประเทศไทยก็โกย “ดอลลาร” 
จากการเปดอารับวัฒนะรรมอเมริกันอยางเปนลํ้า - เปนสัน เปนหองแสดง 23วัฒนธรรมตะวันตกท่ี 
เร่ิมเขามาในประเทศไทย 
 15. เมืองไทยวันนี้ (Thailand Today) ผานกาลเวลามากวา 3000 ป มีส่ิงใดบางท่ีสืบ
ทอดจากรุนสูรุน จนฝงตึรงเปน “ดีเอ็นเอ” ของความเปนไทย มีส่ิงดี ๆ ใดบางท่ียังอยูกับเรา และมี
ส่ิงดีๆใดบางท่ีหลนหายไปอยางนาเสียดาย ภาวะอันสับสนของคนรุนปจจุบันนาจะแกไขได หาก
ทุกคนเรียนรู “ความเปนไทยท่ีแทจริง” “ความเปนไทยท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย” 
“ความเปนไทยท่ีรูจักเลือกรับและปรับใช” นั่นคือ การผสมผสานส่ิงดีงามจนกลายเปนเอกลักษณ
ของเรา เปนหองอุโมงคกระจกขนาดใหญ มีโทรทัศนขนาดเล็กรายลอมท่ัวหอง 
 16. มองไปขางหนา (Thailand Tomorrow) เปนหองท่ีตอกยํ้าวา “วันพรุงนี้ของ
ประเทศไทยจะเปนเชนไร คนรุนปจจุบันเทานั้นท่ีจะใหคําตอบได” เปนหองสําหรับแสดงความ
คิดเห็นของผูเขาชม ดวยระบบคอมพิวเตอรแสดงขอความบนผนัง 
 17. ตึกเกาเลาเร่ือง  เปนหองจัดแสดงความเปนมาของอาคารกระทรวงพาณิชยเดิม การ
บูรณะซอมแซม รวมถึงการกลายเปนมิวเซียมสยามในปจจุบัน 
 ในการเขาชมมิวเซียมสยามนั้น ทางพิพิธภัณฑจะใหเร่ิมชมจากช้ัน 1 ตอไปยังช้ัน 3 และ
ลงมาส้ินสุดท่ีช้ัน 2 บทความนี้จะลําดับความตามลําดับการชม (สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ 2552) 
 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 1. ความเปนมา 
  รัฐบาลมีภารกิจท่ีสําคัญ คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู ทําใหคน
ไทยมี คุณภาพดวยการที่สามารถแสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเองไดตลอดเวลา ดังนั้นสังคมจึงควร
มีแหลงท่ีจะแสวงหาความรูท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบและ เนื้อหา ในประเทศที่พัฒนาแลว
สวนมากจะมีแหลงแสวงหาความรูสําหรับคนในแตละชวงวัย และมีความสนใจตางๆ โดยมีท้ัง
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หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรม ศูนยนันทนาการและกีฬา โรงละคร หอศิลป และสถานท่ี
แสดงดนตรี รวมท้ังสนับสนุนให ชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือการเติบโตของความรู สติปญญา และความ
งอกงามของจิตใจ สําหรับประเทศไทยซ่ึงจําเปนตองขยายโอกาสทางการศึกษา ดวยสถาบันใหมที่
จะมารองรับการศึกษายุคปฏิรูปใหทันกับโลกยุคการเรียนรู แบบไรขีดจํากัด (school without walls) 
เพราะคุณภาพชีวิตของคนรุนใหมใหคุณคาตอการศึกษาเรียนรู ท่ีทําใหสามารถเขาใจโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สามารถเขาใจปญหาท่ีเผชิญหนาควบคูไปกับความเพลิดเพลิน ประเทศ
จึงตองการ "พิพิธภัณฑ" ในฐานะท่ีเปนสถาบันใหมท่ีสะทอนความม่ันคงของสังคม วัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะตน และความภาคภูมิใจในสังคมของตน 
 2. นิยาม และบทบาทพิพิธภัณฑยุคใหม 
  ในศตวรรษท่ี 21 พิพิธภัณฑ (Museum) ไมไดหมายถึง เพียงสถาบันท่ีจัดแสดงวัตถุ
อันมีคาของสังคมเพ่ือใหประชาชนเขาชมเทานั้น หากมีเปาหมายเพ่ือเปดกวางทางการศึกษา และท้ัง
นํามาซ่ึงความมีชีวิตชีวา และความเพลิดเพลิน 
บทบาทพิพิธภัณฑยุคใหม 
  2.1 เปนแหลงเรียนรูท่ีร่ืนรมย ดวยเทคนิคท่ีทันสมัย  
  2.2 ชวยใหผูคนตระหนักรูในอัตลักษณของตน และสภาพแวดลอม  
  2.3 พิพิธภัณฑยุคใหมตองไมแยกตัวออกจากสังคมและ ชีวิตประจําวัน แตจะตอง
สงเสริมใหผูคนมีสํานึกใหวิถีชีวิต ความเปนมาท้ังในและนอกทองถ่ินของตน  
  2.4 ไมเนนการเรียนรูท่ีช้ินวัตถุเพื่อรูจักช้ิน วัตถุ แตเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม โดยการนําเสนอประเด็นในรูปแบบท่ี
มีความหลากหลายมากกวาการแสดงชิ้นวัตถุ  
  2.5 เนนกระบวนการเรียนรูแสวงหาความรูท่ีมีความ เคล่ือนไหวมากกวาการเปน
สถาบันท่ีแข็งตัว  
  2.6 เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวม  
  2.7 มีการเช่ือมโยงออกสูชุมชนบานโรงเรียนโดยใชการ ส่ือสารออกไปสู
สภาพแวดลอมภายนอก 
 3. วิสัยทัศนของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
  เปนแหลงเรียนรูท่ีใหความรูเร่ืองความเปนมาของบานเมือง จนมาเปนประเทศไทย
ในปจจุบัน เพื่อกอเกิดการเรียนรู สรางสํานึกรักบานเมืองและทองถ่ินของตน รวมท้ังเช่ือมโยง
ความสัมพันธในลักษณะ"เครือญาติ" กับประเทศเพ่ือนบานอันเปนองคความรูท่ีนําไปสูความม่ันคง
และสันติภาพใน ภูมิภาค 
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 4. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายหลัก คือ คนไทย ประกอบดวยเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป กลุมเปาหมายรอง คือ คนตางประเทศ นักทองเท่ียว 
 5. ลักษณะของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติของประเทศไทย 
  5.1 เปนพิพิธภัณฑช้ันนําท่ีทันสมัย  
  5.2 มีแนวคิดในการนําเสนอท่ีใชแนวคิดเชิง Thematic approach คือ การนําเสนอ
แกนเร่ืองราวแทนการเนนแตวัตถุ (object - based) แบบสมัยกอน  
  5.3 เนนการเรียนรูท่ีเขาถึงผูชม ทุกกลุมเปาหมาย ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
โดยไมจํากัดเพศ-วัย คุณวุฒิและฐานะทางสังคม มีการใชแนวคิดแบบ Interactive approach เพ่ือ
สราง ปฏิสัมพันธระหวางผูชมและส่ิงแสดง  
  5.4 พิจารณาเลือกใชส่ือหลายประเภท (multi-medium for the exhibition) เพ่ือ
เสริมสรางความรูและบรรยากาศในการเรียนรูของกลุมเปาหมาย  
  5.5 มีท้ังการจัดแสดงแบบถาวร และแบบหมุนเวียน มีกิจกรรม และกระบวนการ
เรียนรูท่ีตอเนื่องเพื่อสรางความมีชีวิตใหแกพิพิธภัณฑ  
  5.6 พื้นท่ีทางกายภาพเปน Complex Museum ซ่ึงประกอบดวยกลุมอาคารท่ี
ตอบสนองตอการใชงาน และการจัดแสดงที่หลากหลาย  
  5.7 มีการศึกษาวิจัยตอเนื่อง เพิ่มพูนองคความรูแกคลังความรูของประเทศชาติ 
เช่ือมโยงแขนงความรูสากล กับ ภูมิปญญาไทย  
  5.8 มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว และทันสมัย  
  5.9 เปดโอกาสแกการมีสวนรวมของประชาชน นักวิชาการ ชุมชนและสังคม อยาง
กวางขวาง  
  5.10 มีสวนอํานวยความสะดวกครบถวน 
 6. แนวการนําเสนอเนื้อหา 
  6.1 เนนการนําเสนอเนื้อหาเชิงบูรณาการ เพื่อใหครอบคลุมองคความรู ท้ังดาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา โบราณคดี ชาติพันธุวิทยา ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และศิลปกรรมศาสตร ฯลฯ  
  6.2 ใชงานวิจัยเปนพื้นฐานในการสรางเนื้อหา  
  6.3 ในการรวบรวมเน้ือหาใชการศึกษา วิเคราะห จัดลําดับความคิด เพื่อสราง 
“แกนเร่ืองรวม” (theme) ใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการนําเสนอโดยใชทักษะของการเลาเร่ือง 
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(story telling) เร่ิมตั้งแตการปูพื้น เกร่ินนํา การเดินเร่ือง การสรางจุดเนน การสรุปและการนํา
ความคิดไปสรางจินตภาพใหเห็นรูปลักษณของนิทรรศการโดยรวม  
  6.4 แบงเนื้อหาออกเปนประเด็นตางๆ แตละประเด็นคํานึงถึง Context เพ่ือสราง
ความตระหนักรู จุดประกายใหเกิดความใฝรู งายตอการเรียนรู และความเขาใจ งายตอการจดจํา 
และนําไปคิดวิเคราะหดวยตนเอง 
 7. เนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
  เปน complex museum ท่ีนําเสนอเนื้อหาเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 4 พิพิธภัณฑ 
โดยมีแกนเร่ืองรวมกลางของเน้ือหาท้ังหมดวางอยูบน Theme 
  “ความเปนมาของผูคนและดินแดนในประเทศไทย” 
  7.1 แสดงภูมิศาสตรและ นิเวศวิทยาของประเทศไทยในภูมิภาคท่ีเกื้อกูลใหเกดิผลดี
นานัปการ ท้ังดานการเกษตร การคาอันอุดมสมบูรณมาแตโบราณ  
  7.2 แสดงความหลากหลายของท้ังสภาพแวดลอมทางชีวภาพ  และความหลากหลาย
ของชาติพันธุในภูมิภาค  ท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมระบบความเช่ือและวิถีปฏิบัติท่ีหลากหลาย และการ
เช่ือมโยงประสมประสานในภูมิภาค  
  7.3 แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของผูคน ท่ีอยูในประเทศไทย ท่ีพัฒนาเปน
คุณลักษณะ “คนไทย” ข้ึนจากการปรับตัวในพื้นท่ีกึ่งกลาง ไดอยางสมดุลและชาญฉลาด กอเกิด
ความมั่นคงและสันติสุข รวมท้ังการพัฒนาภูมิปญญา สรางสรรคเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาโดย
ตลอด และเรียนรูท่ีจะปรับตัวเขาสูอนาคตท่ีไรพรมแดน 
   จากแกนเร่ืองรวมดังกลาวขางตนพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ จึงประกอบดวย
เนื้อหาสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   สวนท่ี 1 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติของอุษาคเนย แสดงเร่ืองราว
ประวัติศาสตรธรรมชาติ สภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท้ังภาคพื้นทวีป คาบสมุทร และหมูเกาะของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ พรรณพืชและสรรพสัตว มีพื้นท่ีปารอนรอนช้ืน 
(Tropical rain forest) ท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก ระบบนิเวศนของดินแดนแถบนี้อุดม
ดวยความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเปนแหลง อาหาร ท่ีเกื้อหนุนใหประชากรของภูมิภาคเปนท้ัง
ผูผลิตและผูบริโภคในระบบ เศรษฐกิจโลก 
   สวนท่ี 2 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรผูคนและดินแดนของอุษาคเนย จัดแสดง
อุษาคเนยโบราณเปนสวนหนึ่งของเอเซีย ประกอบดวยผืนแผนดินใหญตั้งแตยูนนาน- อัสสัม- กวาง
สี - กวางตุง ถึงหมูเกาะอินโดนีเซีย และ ฯลฯ ยุคดึกดําบรรพเปนแผนดินตอเนื่องกัน ตอมาเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตรทําใหแยกกัน 
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   มนุษยยุคเร่ิมแรก เชน มนุษยชวา (Java man ) และมนุษยท่ีอ่ืนๆ ตอมาเปนผูคน
ชาติพันธุตางๆ กระจัดกระจายท่ัวไป เปนชนเผา และชนชาติ มีภาษาพูดตระกูลตางๆ มี วัฒนธรรม
ขาว และการตั้งถ่ินฐานตามแหลงน้ํา จนถึง วัฒนธรรมโลหะ เชน สัมฤทธ์ิ เหล็ก ฯลฯ 
เนนความเปนสุวรรณภูมิ ศูนยกลาง หรือจุดพบกันของเสนทางคมนาคมทางทะเล “ตะวันตก- 
ตะวันออก” รับวัฒนธรรมอินเดีย/จีน เกิดบานเมืองและรัฐท่ีมีศาสนาและอักษร ฯลฯ 
   สวนท่ี 3 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติไทย  
   7.3.1 ชาติพันธุในประเทศไทย ลักษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตรประกอบดวยสภาพ
ภูมิประเทศเปนท่ีราบกวางขวาง ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายของแผนดิน และ
ความอุดมสมบูรณของลุมน้ําเปนจุดดึงดูดใหผูคนเผาพันธุตาง ๆ เคล่ือนยายเขามาตั้งถ่ินฐานโดย
ผสมผสานกับสังคมวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมืองดั้ง เดิม มีการพัฒนาจากบานเปนชุมชน เมือง แวน
แควน และอาณาจักรท่ีเจริญรุงเรืองท้ังในดานการ ปกครอง การกสิกรรม และการคา เปนบอเกิด
ของอารยธรรมอันยิ่งใหญมาแตคร้ังโบราณ 
   7.3.2 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาจแบงเปนสวนแสดงยอยตางๆท่ีช้ีใหเห็น
วิถีและการพัฒนาวัฒนธรรม และศิลปะแขนงตางๆท้ังในอดีต หรือ จากอดีตจนปจจุบัน ท้ังในมิติ
ของวิถีการดํารงชีวิตดวยปจจัย 4 เชน นิทรรศการขาวปลาอาหารไทย นิทรรศการเคร่ืองนุงหม 
นิทรรศการสุขภาพไทยฯลฯ ท้ังในวัฒนธรรมราชธานี และวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน นอกจากนี้ 
ยังเปนศูนยกลางการศึกษา เรียนรู รวบรวม สงเสริม สรางสรรค เผยแพรและถายทอดศิลปะรวม
สมัยของชาติ และของภูมิภาค เพื่อสรางสุนทรียและคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังระดับครอบครัว
และชุมชน 
   7.3.3 ระบบความเช่ือกับคนไทย เพื่อแสดงถึงระบบความคิดความเช่ือของชน
ชาติไทย ท่ีพัฒนาข้ึนจากระบบความคิดความเช่ือในแตละทองถ่ิน มาสูการยอมรับนับถือเอาศาสนา
อันหลากหลายท้ังพราหมณ พุทธ คริสต อิสลาม ฯลฯ ท่ีเขามาสูประเทศไทยในแตละยุคแตละสมัย 
นําไปสูการประสมประสานหลักทางศาสนาตางๆ เขากับปจจัยภายในของสังคม กอเกิดเปนวิถีการ
นับถือศาสนาท่ียอมรับในความแตกตางอยางกลมกลืน และเปนแบบอยางของการอยูรวมกันอยาง
ปรองดองและสันติจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีสวนนิทรรศการที่แสดงเก่ียวกับศาสนาตางๆ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตอหลักการ และพัฒนาการของแตละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธอันเปน
ศาสนาประจําชาติ 
   สวนที่ 4 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมไทยและความเปล่ียนแปลง 
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   7.4.1 พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทยและการพัฒนาเทคโนโลยี แสดงถึงความรู
ความสามารถในการสรางสรรคเทคโนโลยี ตั้งแตยุคดึกดําบรรพ อันเปนลักษณะเฉพาะภูมิภาค 
ตลอดจนภูมิปญญาท่ีจะตอสูเพื่อเอาชนะความผันแปรของธรรมชาติ เพื่อความอยูรอดในการ
ดํารงชีวิต ภูมิปญญาในการนําส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใชใหเกิดประโยชน เชน 
วัฒนธรรมขาว สมุนไพรและการแพทยแผนไทย เคร่ืองปนดินเผาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
   7.4.2 พิพิธภัณฑศักยภาพคนไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง จัดแสดงเทคโนโลยีท่ี
กําลังเปล่ียนแปลง พัฒนาการของโลก เพื่อนําเสนอแกเด็กและเยาวชนใหมองเห็นแนวโนมและการ
เคล่ือนตัวของเทคโนโลยี ของโลกอนาคต เพื่อนําไปสูการเตรียมตัวท่ีจะเขาใจ รูทัน และสามารถที่
จะใชศักยภาพของความเปนคนไทยในการปรับตัว เรียนรูท่ีจะประยุกตใหเขากับสังคมไทยอยาง
พอเหมาะพอดี และกาวไปสูเวทีแขงขันในโลกตอไป 
  นอกจากพิพิธภัณฑท่ีเปนนิทรรศการถาวรดังกลาวขางตน พิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติยังจะประกอบดวยนิทรรศการหมุนเวียน และโครงการหรือกิจกรรมตามวาระตางๆ เพ่ือ
เสริมเนื้อหา ความเขาใจท่ีแตกแขนงกวางข้ึน หรือเจาะลงลึกมากข้ึนเพื่อเสริมใหแกนิทรรศการ
ถาวรท่ีจัดแสดงไว 
 8. พื้นท่ีทางกายภาพและสถานท่ี 
  จากแนวคิดดานเนื้อหา(ขอ 7) และแนวการนําเสนอ (ขอ 6) ดังระบุมาในตอนตนจึง
จําเปนท่ีพื้นท่ีทางกายภาพและสถานท่ีจะตองกอสรางให สอดคลอง และสามารถใชงานตาม
วัตถุประสงคอยางครบวงจร ดังนั้นการเลือกพื้นท่ีจึงเปนพื้นท่ีขนาดใหญในใจกลาง
กรุงเทพมหานครท่ีการ คมนาคมขนสงมวลชนเขาถึงไดโดยสะดวก มีท่ีจอดรถกวางขวาง ตอง
จัดสรางใหมีรูปลักษณท่ีสอดคลองกับ Themeหลักและมีพื้นท่ีกวางขวางพอสําหรับรองรับกิจกรรม
ตางๆอยางคลองตัว และเหมาะสมท้ังในและนอกอาคาร 
  ตัวอยาง สถานท่ีท่ีนาสนใจในการจัดตั้งพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ไดแก 
  8.1 พื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
  8.2 พื้นที่บริเวณดานขางศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
  8.3 พื้นที่ยานสินคาพหลโยธิน  
  8.4 พื้นที่โรงงานยาสูบ เปนตน 
 9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใชเวลาในการดําเนินการ รวม 5 ป (ป 2547 - ป 2551) 
 10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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  10.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยทั่วไปเกิดจิตสํานึกแหงความเปนคนไทย 
(Sense of Dignity) เกิดความเขาใจ เห็นคุณคา รูจักตนเอง และภาคภูมิในความเปนคนไทย  
  10.2 คนไทยเรียนรูศักยภาพของความเปนคนไทยท่ีบรรพชนได พัฒนา ส่ังสม 
และสามารถนํามาพัฒนาตนเองเพื่อเสริมศักยภาพในการยืนอยูบนเวทีโลก  
  10.3 เกิดแหลงเรียนรูและกระบวนการเรียน รูท่ีเสริมการปฏิรูปการศึกษา ทําให
เด็กและเยาวชนไทยเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ เกิดการคิดวิเคราะห สังเกต และสรางสรรค เกิด
แรงบันดาลใจที่จะเรียนรูตอไป  
  10.4 เด็กและเยาวชนมีพื้นท่ี “ม่ัวสุมอยางสรางสรรค” ตามแนวทางท่ี ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีไดวางวิสัยทัศนไว  
  10.5 เกิดความงอกงามทางวิชาการขึ้นอยางตอเน่ืองสราง บรรยากาศสงเสริมการ
เรียนรูข้ึนในสังคม  
  10.6 สงเสริมการทองเท่ียวในประเทศทําใหประเทศไทยเปน จุดเร่ิมตนการเรียนรู
และเปนgateway กอนท่ีนักทองเท่ียวจะไปสูประเทศเพ่ือนบาน 
 11. ความสัมพันธกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆในประเทศ 
  เช่ือมโยง สนับสนุน และรวมมือเปนเครือขายกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ จัดใหเปนระบบ
พิพิธภัณฑของท้ังประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการของการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบพิพิธภัณฑของ ประเทศไทย ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพท้ัง
ระบบประเด็นสําคัญเพื่อการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑในประเทศไทย 
  11.1 นอกจากจัดสรางพิพิธภัณฑการเรียนรู แหงชาติใหมแลว ควรขยาย และ
สงเสริมการพัฒนาหรือจัดสรางพิพิธภัณฑเมือง พิพิธภัณฑทองถ่ิน และพิพิธภัณฑเฉพาะดานให
กระจายท่ัวทุกภาค เขาถึงกลุมเปาหมายทุกกลุมอยางหลากหลาย  
  11.2 ใหการสนับสนุนดูแลพิพิธภัณฑท่ีมีอยูแลว ไมวาจะเปนของภาครัฐหรือ
เอกชนใหสามารถอยูรอดและพัฒนากาวหนาได ท้ังดานงบประมาณ ความรู วิชาการ การจัดการ 
เพื่อขยายการจัดการเรียนรูใหครอบคลุม  
  11.3 พัฒนาวิชาชีพดานงานพิพิธภัณฑของ ประเทศ สงเสริมการพัฒนาการเติบโต
ทางวิชาการของพิพิธภัณฑตาง ๆ ลงทุนพัฒนาบุคลากรดานนี้อยางเขมแข็ง 
  11.4 พัฒนาผูชมท่ัวประเทศ สถานศึกษา ครอบครัว เด็ก ประชาชนท่ัวไป รวม
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยในพิพิธภัณฑ (สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 2552) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
 สรศักดิ์ สมแสวง (2547) ไดศึกษาและเสนอแบบจําลองเกี่ยวกับการใชประโยชนและ
การไดรับการตอบสนองโดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญ คือ “ความรูวาดวนการใชส่ือ และตนกําเนิดของ
การใชท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจและชวยทํานายผลตาง ๆ ของกระบวนการส่ือสารมวลชนได” 
 การใชประโยชนจากส่ือมวลชนมีความหมายไดหลายประการ และมีความหมาย
เชนเดียวกับการเปดรับสาร ซ่ึงเปนเพียงแตการแสดงถึงอาการของการรับรูเทานั้น คํานี้อาจหมายถึง
กระบวนการที่คอนขางจะสลับซับซอน ซ่ึงเนื้อหาอยางใดอยางหน่ึงถูกบริโภคภายใตสภาพเง่ือนไข
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีบางอยางใหเต็มท่ี และเปนกระบวนการท่ีผูกพันอยูกับความ
ความหวังบางประการในอันท่ีจะไดรับการตอบสนอง วินดาหล พบวาความคิดรวบยอดประการ
หลังมีประโยชนมากกวา กลาวคือ การใชประโยชนจากส่ือมวลชน อาจพิจารณาไดในแงของ
ปริมาณของเนื้อหาที่ถูกใช ประเภทของเนื้อหาท่ีใชประโยชน ความสัมพันธตอส่ือท่ีใช และ
วิธีการใชส่ือนั้น ๆ 
 ในแบบจําลองการใชประโยชน และการไดรับการตอบสนองการใชส่ือมวลชนถูก
กําหนดโดยความตองการจําเปนข้ันพื้นฐานของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ ความตองการจําเปน เปน
เพียงปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูการใชประโยชน 
 

 
 
ภาพท่ี  5   แบบจําลองความคิดรวบยอดเกีย่วกับการใชส่ือ และตัวกําหนดตาง ๆ 
  

การตัดสินใจที่จะใช
สื่อมวลชนและหนาที่

ของสื่อมวลชน 

การใชสื่อ : ปริมาณของเน้ือหาที่ใช ประเภทของเน้ือหาที่ใช 
    ความสัมพันธตอเนื้อหาที่ใช และวิธีการบริโภค 

การตัดสินใจที่จะใช
ทางเลือกทางอ่ืน 
ในแงของการทํา

สมาชิกผูรับสารและ
ลักษณะเฉพาะทั้งภายใน
และภายอกของปจเจก
บุคคลรวมทั้งความ

ตองการและความสนใจ

การเขาถึงความคาดหวัง
และการรับรูเก่ียวกับ  

สื่อ เน้ือหา และผูสงสาร 
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 นอกจากทฤษฎีการใชประโยชน และความพึงพอใจจากส่ือ ยังช้ีใหเห็นถึงความตองการ
ตาง ๆ ของผูรับสารท่ีมีผลตอพฤติกรรมดานการส่ือสาร เพื่ออธิบายใหเห็นวาความตองการของ
บุคลิกภาพ และองคประกอบทางดานสังคมอ่ืน ๆ ตางมีสวนชวยอธิยายการท่ีมนุษยแสวงหาหรือ
หลีกเล่ียงการใชขาวสารท่ีมีอยูในกานส่ือสารมวลชน เปนการศึกษาที่มองวามนุษยรูจักท่ีจะนําเอา
ขาวสารที่ไดจากส่ือไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร 
 Katz, Blumler and Gurevitch (1974, อางถึงใน สรศักดิ์ สมแสวง 2547) กลาวไววา 
ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับผูรับสารในฐานะของการเปนผูกระทําในการเลือกใชส่ือ (Active 
Selector of Media Communication) ซ่ึงนับวาเปนมุมมองท่ีแตกตาง ๆ จากทฤษฎีเดิมท่ีมักไมไดให
ความสําคัญกับผูรับสาร เพราะแตเดิมนั้นผูรับสารถูกมองวามีฐานะเปนผูถูกกระทํา (Passive) ทฤษฎี
การใชประโยชน และความพึงพอใจ ในการส่ือสารนั้นต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวา ผูสงสารไมสามารถ
คาดหมายความสัมพันธระหวางขาวสารกับประสิทธิผลของการส่ือสารไดเพราะในทามกลาง

ความสัมพันธของตัวแปรท้ังสองไดมีปจจัยดานการเลือกใชส่ือของผูรับสารเขามาเปนตัวแปรแทรก

ซอนของการกระบวนการส่ือสาร 
 Katz Blumler and Gurevitch (1974, อางถึงใน สรศักดิ์ สมแสวง 2547) ไดใหความหมาย
วาท้ังนี้ปจจัยท่ีเขามาเกี่ยวของกับผูรับสารท่ี ใหความสนใจไดแก 
 1. สภาพสังคม และลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร 
 2. ความตองการ และความคาดหวังในการใชส่ือของผูรับสาร 
 จากปจจัยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูพฤติกรรมการเปดรับส่ือของผูรับสาร ท่ีแตกตาง
กัน อันเปนผลมาจากความพึงพอใจของผูรับสารท่ีแตกตางกันนั่นเอง และปจจัยดังกลาวขางตน
สามารถอธิบายไดโดยแผนภาพแบบจําลองทฤษฎีการใชส่ือและความพึงพอใจ ดังภาพ 
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ภาพท่ี  6 แบบจําลองทฤษฎีการใชส่ือและความพงึพอใจ 
 
 แบบจําลองดังกลาว สามารถอธิบายไดวาสภาวะของสังคม และจิตใจท่ีแตกตางกัน ทํา
ใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป ความตองการท่ีแตกตางกันนี้ ทําใหแตละคนคาดคะเนวา
ส่ือแตละประเภทจะสนองความพอใจไดตางกันไปดวย 
  Kippax and Murray (1980) ไดนําความคิดของแคทซ ไปศึกษาโดยนอกจะเนนเร่ือง
การใชส่ือ และความพึงพอใจแลว ยังไดเพิ่มเติมในเร่ืองของการรับรูในคุณประโยชนของส่ือดวย 
จุดประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ คือ ตองการหาความสัมพันธของความตองการใชส่ือ กับความพึง
พอใจ และการใชส่ือกับการรับรูในคุณประโยชนของส่ือ ผลจากการศึกษาเปนดังนี้ 
 1. ปจจัยดานตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือ และ
การรับรูคุณประโยชนของส่ือ โดยเฉพาะปจจัยท่ีเกี่ยวกับอายุ ปรากฏวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุมาก คือ 
อายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จะเลือกใชส่ือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของส่ือมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
นอย คือ อายุตั้งแต 9-11 ป และกลุมท่ีมีอายุนอยจะใชส่ือเพ่ือความบันเทิง ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุมาก
จะใชส่ือเพราะความสนใจท่ีจะรับรูเร่ืองเกี่ยวกับสังคม และความตองการของตนเอง 
 2. คนท่ีมีระดับการศึกษาสูง จะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคนท่ีมีการศึกษาตํ่า 
 3. จากประเภทของส่ือท่ีทําการศึกษา โทรทัศน จะถูกเลือกใชสูงเปนอันดับหนึ่งเพราะ
กลุมเปาหมายเห็นวาส่ือท่ีมีประโยชนโดยใหขอมูลตางๆ ท่ีเราสนใจ เชน เกี่ยวกับโลกและเหตกุารณ
ภายในประเทศ รวมท้ังใหความบันเทิงไดดวย โดยหนังสือพิมพ หนังสือเลม วิทยุ และภาพยนตรจะ
ถูกเลือกใชเปนอันดับรองตามเหตุผลของการเลือกใช 

สภาวะทาง 
สังคมและจิตใจ 

ความคาดหวัง
จากสื่อมวลชน
และแหลงอื่น 

ผลอื่นๆที่ไมได
มุงหวัง 

ความตองการ
ของบุคคล 

การแสวงหา
ขาวสารและ
การใชสื่อ 

การไดรับความ
พึงพอใจความ

ตองการ 
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 4. กลุมเปาหมายสวนใหญมีการเลือกใชส่ืออยางมีจุดหมาย และเขาถึงกลุมประโยชน
ของส่ือท่ีมีตอผูใช 
 การศึกษาของ คิพแพ็คและคณะ สามารถสรุปไดวา ความตองการในการใชส่ือ
ความสัมพันธกับการรับรูในคุณประโยชนของส่ือ และปจจัยดานตัวบุคคลมีอิทธิพลตอการเลือกใช
ส่ือดวย 
 ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
(Uses and gratifications theory) จากการใชส่ือมวลชนของผูรับสารเกิดจากความเช่ือท่ีวา ผูรับสาร
จะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของตนเอง การศึกษาเร่ืองนี้
สวนใหญจะเนนการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเนื้อหาสารของผูชมรายการโทรทัศน 
แนวทางการศึกษาอยูภายใตแนวคิดท่ีวา พฤติกรรมและปรากฏการณในสังคมมนุษยตางก็เกิดข้ึน
จากความตองการ (needs) ซ่ึงมีท่ีมาตางกัน พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของบุคคลจึงเกิดข้ึน
เพื่อสนองความตองการอันเกิดจากพื้นฐานความตองการของบุคคลน้ันๆ รวมถึงประสบการณท่ี
บุคคลน้ันไดรับจากสถานการณทางสังคม แมวาการใชส่ือมวลชนนั้นไมจําเปนตองเก่ียวของกับ
ความตองการทุกๆดานของมนุษย แตก็เปนท่ีนาสนใจวาอาจมีความเกี่ยวของกับความตองการขอมูล
ขาวสาร หรือเพื่อชดเชยบางส่ิงบางอยางท่ีขาดไปหรือหาไมไดในขณะน้ัน แนวคิดนี้จะเนนท่ีการ
อธิบายเชิงเหตุผล ตอเนื่องดวยความตองการ และท่ีมาของความตองการ แรงจูงใจ พฤติกรรม และ
ความพึงพอใจท่ีติดตามมา ซ่ึงจะเช่ือมโยงตอเนื่องกันเปนลูกโซ การศึกษาวิจัยจึงอาจจะเจาะศึกษา
ชวงใด ชวงหนึ่งของลูกโซโดยเฉพาะก็ได  
 สรุปไดวา  แนวคิดและทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปนทฤษฎีที่มี
ความเชื ่อวา ผูรับสารเปนผูกําหนดความตองการของตนเอง และประเภทของสื่อที่เลือกใช 
รวมถึงลักษณะของเนื้อหาสารที่เปดรับ เพื่อนํามาตอบสนองความพึงพอใจของตนใหไดมาก
ที่สุด โดยเนนถึงความสําคัญของผูรับสารเปนที่สําคัญที่สามารถตัดสินใจ โดยตองอาศัยหลัก
ความตองการเปนหลัก 
 การศึกษาในแนวทางการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจของบุคคลจาก
ส่ือมวลชนนี้เปนการมองมนุษยในแงจิตวิทยาสังคม โดยเนน คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และความ
คิดเห็นสวนบุคคลโดยช้ีใหเห็นถึงความตองากรตาง  ๆ  ของผู รับสารท่ีมีผลกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม โดยทฤษฎีนี้อธิบายวา นอกจากความตองการข้ันพื้นฐาน 5 ประการ
ตามท่ี มาสโลว  (Maslow 1970) ไดกลาวไว คือ ความตองการทางรางกาย ความปลอดภัย ความรัก 
ความนับถือ และความตองการความสําเร็จในชีวิตแลว มนุษยยังมีความตองการที่จะมีความรู และ
ความเขาใจเพ่ือแสดงหาความสมํ่าเสมอของกฎเกณฑตาง ๆ ทางสังคม และเพื่อเขาใจสภาวะ
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แวดลอม ซ่ึงความตองการรูนี้จึงเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีมนุษยเรียนรูมาจากการอยูรวมกันในสังคม 
การศึกษาแนวน้ีจึงเปนการยอมรับวามนุษยจงใจแสวงหาขาวสารตาง ๆ จากส่ือมวลชนเอง ไมใชถูก
ยัดเยียดดังท่ีเคยคิดกัน แตเปนพฤติกรรมจากความหวัง รวมไปถึงแรงจูงใจและสภาวะของผูรับสาร
ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล อันอาจสงผลใหบุคคลเหลานั้นมีพฤติกรรมในการเปดรับสาร
ท่ีแตกตางกันออกไปดวย 
 Katz and Other (1974) ไดศึกษาและสํารวจตามแนวทฤษฎี และมีขอตกลงเบ้ืองตน 
ดังนี้ 
 1. มนุษยจงใจเสาะแสวงหาขาวสาร ไมไดถูกยัดเยียดใหอาน ดู หรือฟง และมนุษยมี
ทางท่ีจะหลบหลีกขาวสารได 
 2. การใชการส่ือสารของมนุษยมีจุดมุงหมายเปนของตนเอง 
 3. ส่ือมวลชนตองแขงขันกับส่ิงเราอ่ืน ๆ อีกหลายอยางท่ีอาจจะตอบสนองความ
ตองการรูของมนุษยได 
 4. มนุษยเปนผูกําหนดความตองการของตนเองจากความสนใจหรือแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีตาง ๆ กัน 
 5. มนุษยทุกคนมีความเปนปจเจกท่ีตองการสวนตัว และไดสํารวจและพยายามสราง
เคร่ืองมือเพ่ือใชวัดความตองการทางดานจิตใจและสังคมของผูรับสาร และไดนําเอาองคประกอบ 3 
อยางมารวมกันเขามาเปนความตองการในแงตาง ๆ องคประกอบท้ัง 3 นี้ ไดแก 
  5.1 Mode คือ  ลักษณะของความตองการ เชน 
   5.1.1 ตองการใหเพิ่มมากข้ึน 
   5.1.2 ตองการใหลดนอยลง 
   5.1.3 ตองการใหไดมา 
  5.2 Connection คือ จุดประสงคของการติดตอของบุคคลตอส่ิงภายนอก 
   5.2.1 การติดตอเพ่ือรับขาวสารความรู 
   5.2.2 การติดตอเพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณทางดานอารมณ 
   5.2.3 การติดตอเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ 
  5.3 Referent คือ บุคคลหรือส่ิงภายนอกท่ีมนุษยโยงการติดตอไปถึง 
   5.3.1 ตนเอง 
   5.3.2 ครอบครัว 
   5.3.3 เพื่อนฝูง 
   5.3.4 สังคม รัฐบาล 
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   5.3.5 ขนบประเพณี วัฒนธรรม 
   5.3.6 โลก 
   5.3.7 ส่ิงภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายนัยลบ 
 จากองคประกอบท้ังสามนี้ ไดสราง ขอความแสดงความตองการ (needs) ของบุคคลข้ึน
เปนจํานวน 35 ขอความ ช้ีใหเห็นถึงความตองการของบุคคล ซ่ึงสามารถใชส่ือตางๆ ตอบสนอง
ความพึงพอใจ (gratifications) ได การสรางขอความแสดงความตองการ กลาวคือ ความตองากรท่ี
จะเพิ่มพูนการติดตอเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธกับครอบครัว ซ่ึงจะเขียนเปนภาษาธรรมดาที่เขาใจ
งายข้ึน หรือ ความตองการที่จะใชเวลาอยูกับครอบครัวของตน หรือ ความตองการที่จะลดการติดตอ
กันเอง นั่นคือ ความตองการที่จะหลีกหนี (escape) จากสภาวะท่ีเปนจริงในโลก ซ่ึงส่ือเพื่อความ
บันเทิงจะสามารถตอบสนองความตองการนี้ได 
 แบบจําลองทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากส่ือ 
 Katz and Others (1974) ในงานวิจัยป 1974 ของ ไดกลาวถึงส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลังการ
พิจารณาการใชประโยชนและความพึงพอใจไว ดังแบบจําลอง ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
ภาพท่ี 7 แบบจําลองทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
 
 แบบจําลองท่ี แคทซและคณะพยายามสรางนี้ อธิบายไววา สภาวะของสังคมและจิตใจท่ี
แตกตางกันกอใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป ความตองการที่แตกตางกันนี้ ทําใหแตละคน
คาดคะเนวาส่ือแตละประเภทจะสนองความพอใจไดตางกันออกไปดวย ดังนั้น ลักษณะของการใช
ส่ือของบุคคลท่ีมีความตองการไมเหมือนกัน จะแตกตางกันไป ข้ันสุดทายคือ ความพอใจท่ีไดรับ
จากการใชส่ือก็ยอมจะตางกันออกไปดวย ตัวอยางของแนวคิดเกี่ยวกับการใชส่ือและความพึงพอใจ 
ไดแก ปจเจกคนคนหน่ึงมีความตองการพื้นฐานท่ีจะปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน จากประสบการณเขาก็ตั้ง

การไดรับความ
พึงพอใจท่ี
ตองการ 

ผลอื่นๆที่
ตามมา(ที่ไมได
มุงหวังไว) 

สภาวะทาง 
จิตใจและสังคม 
(ซ่ึงกอนใหเกิด) 
 

ความตองการ 
จําเปนของบุคคล
(และเกิด) 
 

ความคาดหวังจาก
ส่ือมวลชนหรือ 
แหลงขาวสารอื่น ๆ  
(แลวนําไปสู) 

การเปดรับส่ือ
มวลชนในรูปแบบ 
ตาง ๆ (อันกอให  
เกิดผลคือ) 
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ความหวังวา การใชส่ือมวลชนอยางหนึ่งจะทําใหเขาตอบสนองความตองการดังกลาวไดเต็มท่ี ทํา
ใหเขาเลือกดูรายการโทรทัศน อานเน้ือหาในหนังสือ ฯลฯ ซ่ึงเขาก็ไดรับการตอบสนองความ
ตองการและไดรับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็จะกอใหเกิดผลอีกอยางหนึ่งไดพอๆกัน คือ เขา
อาจตกเปนผูท่ีตองพึ่งพาส่ือมวลชนและมีอุปนิสัยท่ีเปล่ียนไป เปนตน 
 Rayburn and Phillip Palmgreen (1985) ไดรวมศึกษาเก่ียวกับการใชส่ือเพื่อความพึง
พอใจ และไดสรางแบบจําลองข้ึนมาอีกแบบหน่ึงเพื่ออธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตาม
แนวคิดนี้เรียกวา Expectancy Value ซ่ึงมีรูปแบบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  8 แบบจําลองการใชส่ือเพ่ือความพึงพอใจ 
 
 Rayburn and Palmgreen (1985) ไดอธิบายวา ความเช่ือและการประเมินคาส่ิงท่ีจะไดรับ
จากส่ือมีอิทธิพลตอการแสวงหาความพึงพอใจ อันจะสงผลใหเกิดการบริโภคส่ือ และการบริโภค
ส่ือก็จะสงผลใหรับรูถึงความพึงพอใจท่ีไดรับจากส่ือ ซ่ึงจะยอนกลับไปสราง สงเสริม หรือ
เปล่ียนแปลงความเช่ือและการประเมินคาส่ือของผูรับส่ือ ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอยาง
ของส่ือท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของบุคคลนั้น 
 ชนัญสรา  อรนพ ณ  อยุธยา (2549) ซ่ึงไดศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของการรับรูใน
คุณประโยชนของส่ือวา ปจจัยดานลักษณะทางประชากรของผูรับสาร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือ และการรับรูในคุณประโยชนของส่ือและจากประเภทของส่ือท่ี
ศึกษาพบวาโทรทัศนจะถูกเลือกใชสูงเปนอันดับหนึ่ง เพราะกลุมเปาหมายเห็นวาเปนส่ือท่ีมี
ประโยชนโดยใหขอมูลตางๆ ท่ีตนสนใจ และกลุมเปาหมายมีการเลือกใชส่ือยางมีจุดมุงหมายและ
เขาใจถึงคุณประโยชนของส่ือท่ีมีตอผูใช 

ความเช่ือ 
(Beliefs) 

การประเมินคา 
(Evaluations) 

การแสวงหา    
ความพึงพอใจ
ที่สอดคลอง 

(Gratification) 

การบริโภคสื่อ 
(Media 

Consumption) 

การไดรับ 
ความพึงพอใจ 

(Perceived Gratification 
Obtained) 
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 ประเภทของความตองการและการใชประโยชนจากส่ือของแตละบุคคล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับแนวคิดการใชประโยชนและความพึงพอใจนั้น มี
นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของความตองการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับ
สารหลากหลาย เชน 
 Severin and James (1992) ไดแบงรูปแบบการใชประโยชนจากส่ือของบุคคลออกเปน
ดังนี้ 
 1. ความเพลิดเพลิน (Diversion) ปรากฏในรูปของการใชส่ือเพื่อหลบหนีปญหา เพื่อ
หลีกหนีจากงานประจําและผอนคลายอารมณ 
 2. มนุษยสัมพันธ (Personal Relationships) เพื่อเปนขอมูลในการสนทนากับคนอ่ืนใน
สังคม หรือเพ่ือใหมีโอกาสใชเวลาอยูรวมกันกับครอบครัว 
 3. เอกลักษณของบุคคล (Personal Identity or Individual psychology) ไดแก เพื่อการ
เพิ่มคุณคาหรือสรางความม่ันใจของตนเอง การเขาใจตนเอง การคนหาความจริง เปนตน 
 4. การติดตามขาวสาร (Surveillance) เชน ติดตามรายงานความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณในสังคมจากส่ือมวลชนที่สงผลตอตนหรือชวยใหตนทําอะไรบางอยางไดสําเร็จ 
 นักวิชาการตาง ๆ ท่ีสนใจศึกษาและพัฒนาแนวคิดเร่ืองการใชประโยชนและความพึง
พอใจ ตลอดจนงานวิจัยสนับสนุนตาง ๆ พัฒนาขอตกลงเบ้ืองตนท่ีสําคัญในการศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากส่ือหรือแรงจูงใจดังนี้   
 1. ผูรับสารเปนผูแสดงหาขาวสาร กระตือรือรน 
 2. การใชส่ือจึงมีเปาหมายโดยตรง 
 3. ส่ือแตละชนิดจะมีการแขงขันในการตอบสนองความพึงพอใจ 
 4. ลักษณะตาง ๆ ของผูรับสารท่ีจะเช่ือมโยงความตองการกับโอกาสในการเปดรับส่ือ 
 5. การบริโภคส่ือสามารถตอบสนองความพึงพอใจในระดับตาง ๆ 
 6. เนื้อหาของส่ือจะไมสามารถทํานายรูปแบบของความพึงพอใจไดถูกตองเสมอไป 
 7. ลักษณะโครงสรางพฤติกรรมและสภาพแวดลอมของส่ืออาจจะทําใหความตองการ
ความพึงพอใจแตกตางในชวงของเวลาหรือ สถานการณ 
 8. ความพึงพอใจท่ีไดรับมีจุดเร่ิมตนมาจากการเปดรับส่ือ เนื้อหาของส่ือ หรือ
สถานการณทางสังคมท่ีมีสวนใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับส่ือข้ึน 
 Katz (1974) สําหรับปจจุบันซ่ึงเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทําใหแนวทาง 
การศึกษาผูบริโภคส่ือกําลังเปล่ียนไป ผูบริโภคส่ือกลายเปนผูใชส่ือเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
กระตือรือรน (Active) มากกวาเปนผูคอยรับสารเพียงอยางเดียว (Passive) การศึกษาภายใตทฤษฎี
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การใชประโยชนและความพึงพอใจนั้น แทนท่ีจะถามวาส่ือสงผลอยางไรตอคน แตกลับตั้งคําถาม
วา “คนใชประโยชนอะไรจากส่ือ” ซ่ึงทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจน้ีเปนการศึกษา
เร่ืองการส่ือสารท่ียอมรับวาผูบริโภคส่ือนั้นกระตือรือรน  
 จากการศึกษาสรุปไดวา ผูวิจัยเนนในเร่ืองของการใชทฤษฎีการใชประโยชนและความ
พึงพอใจตอผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ โดยการศึกษาการใชประโยชนของแตละบุคคลท่ี
แตกตางกันไป มีความตองการท่ีตางกัน รวมถึงยังไดรับประโยชนในแตละดานท่ีตางกันอีกดวย 
แมวาการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑการการเรียนรูแหงชาติ จะไดประโยชนมาก หรือนอยข้ึนอยู
กับการใชประโยชนของแตละบุคคล อาจเปนการศึกษาท่ีมองวามนุษยรูจักท่ีจะนําเอาขาวสารที่ได
จากส่ือไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร ดังนั้นแนวคิดนี้จึงมีความสอดคลองในการนํามาใชใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง เปนเหมือนเคร่ืองช้ีวัดวา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร 
กับคนรอบขาง วัตถุหรือส่ิงแวดลอม รวมไปถึงเหตุการณ และสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ นั้น
มาจาก ความเช่ือท่ีอาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ท่ีจะ
ตอบสนองตอส่ิงเราและความตองการ จนทําใหเกิดมิติของการประเมิน เพ่ือแสดงวา ชอบหรือไม
ชอบ  เห็นดวย หรือไมเห็นดวยตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปน การส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ พฤติกรรม 
ตอไป ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของ ทัศนคติ ไวดังนี้ 
 Norman (1971) กลาววา “ทัศนคติเปนความรูสึกและความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอ
ส่ิงของ บุคคล สถานท่ี สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางท่ียอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําใหบุคคล
พรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น” 
 สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือพฤติกรรมท่ี
มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ท่ีไดพบเจอหรือรับทราบ กอใหเกิดความรูสึกของอารมณวาชอบหรือไมชอบ 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย และมีแนวโนมท่ีทําการตอบสนองตอส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงจะเปนไปในทาง
สนับสนุนหรือปฏิเสธ กับเหตุการณ หรือสถานการณนั้น ๆ ก็เปนได 
 ลักษณะและองคประกอบ 
 ฑิตยา  สุวรรณะชฎ (2527) ทัศนคติ เปนเคร่ืองบงช้ีบอกทิศทางของอาการแสดงออก
ของบุคคลที่จะกระทําตอส่ิงใด บุคคลหรือสถานการณ และเปนท่ียอมรับกันในระหวางนักวิชาการ
วา ทัศนคติ มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
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 1. ทัศนคติเปนสภาวะกอนพฤติกรรมจะโตตอบ (Predisposition to Response) ตอ
เหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเรียกวา สภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง  
 2. ทัศนคติจะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (Resistant Overtime) แตมิไดมี
ความหมายวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
 3. ทัศนคติเปนตัวแปรแผงท่ีนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรม กับความรูสึก
นึกคิดไมวาจะเปนในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่จะตอง
เผชิญหรือหลีกเล่ียงตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 4. ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินผล และเลือกส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งซ่ึงหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย              
 องคประกอบของทัศนคติ (Attitude Component) แบงออกเปน 3 สวน คือ 
 1. สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใช
เหตุผลของบุคคลในการจําแนกแยกแยะความแตกตางตลอดจนผลตอเนื่อง ผลไดผลเสีย กลาวคือ 
การท่ีบุคคลจะสามารถนําเอาคุณคาทางสังคมท่ีไดรับจากการอบรมสั่งสอน และถายทอดมาใชใน
การวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตนจะประเมิน  ขอแตกตางระหวางสวนนี้กับ
ความรูสึก  คือ การพิจารณาของบุคคลในสวนนี้จะมีลักษณะปลอดจากอารมณ  แตจะเปนเร่ืองของ
เหตุผลอันสืบเน่ืองจากความเชื่อของบุคคล 
 2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึง บรรดาความรูสึกชอบหรือไม
ชอบ รักเกลียด หรือกลัว ซ่ึงเปนเร่ืองของอารมณของบุคคล 
 3. สวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) ซ่ึงหมายถึงแนวโนมอันท่ีจะมี
พฤติกรรม (Action Tendency) แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสุมพันธตอเนื่องกับสวนของ
ความรูสึก ตลอดจนสวนของสติและเหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้จะเปนสวนท่ีบุคคลพรอมท่ี
จะมีปฏิกิริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 หนาท่ีและประโยชนของทัศนคติ 
 เลอพงษ  แตงเนียม (2540) ไดกลาวถึงหนาท่ีและประโยชนของทัศนคติไวคลาย ๆ กัน 
วามี 4 ประการ ดังนี้ 
 1. หนาท่ีใหความเขาใจ (Understanding or Knowledge Function) ทัศนคติหลายอยาง
ชวยใหเขาใจโลกและสภาพแวดลอม ไดเรียนรูและเขาใจการกระทําของบุคคลในสังคม สามารถ
อธิบายและคาดคะเนการกระทําของตนเอง และของบุคคลอ่ืน 
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 2. หนาท่ีปองกันตนเอง (Ego-defense or Protect Their Self-esteem) บอยคร้ังท่ีบุคคล
จําเปนตองหาทางออกใหกับตนเอง เพื่อความสบายใจ เปนตนวา คนท่ีชอบพูดวาคนอ่ืน ๆ ก็จะ
หาทางปกปองตนเองวา การท่ีตนทําเชนนั้นก็เพราะมีความจริงใจตอเพ่ือนฝูง 
 3. หนาท่ีในการปรับตัว (Adjective Function or Need Satisfaction) ทัศนคติจะชวย
บุคคลในดานการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคม โดยปกติบุคคลมักจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับเปนสําคัญ และจะพัฒนาทัศนคติตามทางท่ีคาดวาจะสนองตอบสนองตอ
ความตองการของตนเองได เชน คนหันมาชอบการศึกษาเลาเรียน เพราะเช่ือวาการศึกษาสูงจะชวย
ใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน 
 4. หนาที่แสดงออกซึ่งคานิยม (Value Expression) ทัศนคติชวยใหบุคคลได
แสดงออกซึ่งคานิยมของตนเอง  ตัวอยางคนที่มีความซื่อสัตยมากก็จะแสดงออกโดยการไมชอบ
ฉอราษฎรบังหลวง 
 การเกิดทัศนคติ 
 ขวัญชัย  ไทยเอียด (2548) กลาวไววา การเกิดทัศนคติวามิใชเปนส่ิงท่ีติดตัวมาตั้งแต
กําเนิด (Inborn) หากพัฒนาข้ึนมาภายหลังเปนผลของปจจัยตาง ๆ อันเปนภูมิหลังของบุคคลนั้น ๆ 
เชน  ชาติกําเนิด  การศึกษาอบรมที่ไดรับประสบการณในชีวิตสภาพแวดลอมที่เผชิญอยูจริง 
ความคาดหวังหรือเปาหมายในชีวิตของบุคคลนั้น ๆ รวมตลอดถึงความบีบคั้นหรืออุปสรรคท่ี
เผชิญอยูดวย 
 การเกิดและการเปล่ียนแปลงทัศนคติเปนไปตามหลัก 3 ประการ  ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธและการติดตอกับผูอ่ืน 
 2. การถายแบบอยางจากสภาพการณหนึ่งไปสูอีกสภาพการณหนึ่ง 
 3. การสนองความตองการของตนเอง 
 สรุปไดวาแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติวาข้ึนอยูกับเหตุปจจัย 2 ประการ  ดังนี้ 
 1. ประสบการณท่ีมีตอบุคคล ส่ิงของ ประสบการณตรงและการไดยิน ไดฟง ไดเห็น
รูปภาพหรือไดอานเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ แตก็ไมไดเห็นและไมไดทดลองจริง  ซ่ึงถือวาเปนประสบการณ
โดยออม เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการรับทราบ  ดังนั้น  บุคคลไมอาจมีทัศนคติตอส่ิงท่ีเขาไดมี
ประสบการณท้ังทางตรงและทางออมไดเลย 
 2. คานิยมและการตัดสินคานิยม  การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติอยางใดตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งหรือจะมีความรูสึกกวาส่ิงนั้นถูกหรือผิด  ยอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรมคานิยมและมาตรฐาน
ของกลุมท่ีบุคคลนั้นใชชีวิตอยู 
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 กระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
 ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู  ทัศนคติจึงสามารถกอต้ังและเปล่ียนแปลงได 
MoGuire (1969, อางถึงใน สุวาณี  ดิเรกวัฒนะ 2538) ไดวิเคราะหกระบวนการเปล่ียนแปลงทางทัน
คติเปน 4 ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การเอาใจใส (Attention) การที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น 
ในข้ันตนนั้นจะตองมีความสนใจ  และเอาใจใสรับรูขอความในการชักจูง  ถาผูรับการชักจูงขาดการ
เอาใจใสรับรูส่ิงท่ีชักจูง การชักจูงจะถูกชะงักงันเสียต้ังแตเร่ิมตน 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) ความเขาใจจะเกิดไดเม่ือบุคคลเอาใจใสรับฟงสารส่ือ 
นอกจากนั้นมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะเขามามีผลตอความเขาใจสารส่ือชักจูงท่ีสําคัญ เชน 
องคประกอบเก่ียวกับสารส่ือควรใชขอความชักจูงท่ีทําใหผูรับเกิดความเขาใจงาย มีความนาเช่ือถือ 
มีวิธีการชักจูงท่ีสอดคลองกับลักษณะของผูรับ 
 3. การยอมรับ (Yielding) มี 3 แบบ  คือ 
  3.1 การยอมตาม (Compliance) เปนการยอมรับการชักจูง เพราะหวังรางวัลและ 
หลีกเล่ียงการลงโทษ 
  3.2 การเลียนแบบเทียบเคียง (Identification) เปนการยอมรับการชักจูง เพราะหวังท่ี
จะทําตนใหคลายคลึงกับผูชักจูง 
  3.3 การยอมรับเขาไวภายในตน (Internalization) เปนการยอมรับเพื่อผลประโยชน 
ท่ีไดรับและทําใหเขาเขาใจโลกท่ีดียิ่งข้ึน 
 4. ความจํา (Retention) เม่ือเกิดการยอมรับแลว การเปล่ียนทัศนคติจะอยูคงทนนานสัก
เทาไรข้ึนอยูกับความจําในเร่ืองราวเกี่ยวกับทัศนคตินั้น ๆ 
 ทัศนะเกี่ยวกับเปล่ียนทัศนคติวาสามารถทําไดหลายวิธีไดแก เปล่ียนสวนประกอบ
ทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive)  ของผูเรียน เพราะถาทัศนคติทางดานความรูเปล่ียนแปลงก็
มีแนวโนมท่ีจะทําใหสวนประกอบทางดานความรูสึก (Affective) และสวนประกอบทางดานการ
กระทําเปล่ียนแปลงดวย ทําไดโดยวิธีแนะแนว เชน การอธิบาย ช้ีแจง จัดอภิปราย หรือเชิญวิทยากร
มาบรรยายเพ่ือใหผูเรียนทราบขอเท็จจริงท่ีถูกตองเพราะ ผูเรียนอาจจะทราบมาเพียงคร่ึงๆ กลางๆ 
หรือ ขอมูลท่ีทราบมาไมถูกตองก็ไดใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ โดยการพา
ผูเรียนไปชมของจริงใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 
 ภิรมย  เจริญผล (2538) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงของทัศนคติไวดังนี้ คือ ถาพบวา
ผูเรียนมีทัศนคติท่ีไมพึงประสงค ผูสอนควรจะแกไขเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูเรียนใหเปนไป
ในทางพึงประสงค วิธีการท่ีผูสอนอาจใชในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ดังตอไปนี้ 
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 ช้ีแจงอธิบายเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางแจมแจง บางทผูีเรียน
อาจมีทัศนคติท่ีไมดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพราะไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นอยางคร่ึงๆกลาง ๆ ถาผูเรียนได
ทราบ ขอเท็จจริงท้ังหมด ผูเรียนอาจเปล่ียนแปลงทัศนคติได 
 โดยเหตุท่ีอารมณมักมีสวนในการเปล่ียนแปลงทัศนคติมาก การใหผู เ รียนไดดู
ภาพยนตรหรือ ไดฟงเร่ืองราวท่ียั่วยุอาจารยใหชอบส่ิงท่ีเด็กไมชอบมากอน ก็อาจชวยใหผูเรียน
เปล่ียนทัศนคติไดมากเหมือนกันดวยเหตุท่ีส่ิงแวดลอมทางสังคมมีอิทธิพลตอทัศนคติ ดังนั้นถา
ผูสอนตองแกไขทัศนคติของผูเรียน ผูสอนจัดใหผูเรียนคบหาสมาคมกับเพื่อน เพราะบางคร้ังผูเรียน
สามารถแกไขทัศนคติบางอยางไดโดยการเอาอยางจากเพื่อน การอานหนังสือท่ีดีก็ชวยใหผูเรียน
เปล่ียนแปลงทัศนคติไดบางโอกาส แตผูสอนตองคอยอธิบายกับผูเรียน และช้ีชองใหผูเรียนมองเห็น
จุดสําคัญหลังจากท่ีไดอานหนังสือแลว การจัดประสบการณใหผูเรียนโดยการกระทํา  อาจจะชวย
แกไขทัศนคติของเด็กไดมาในขณะท่ีผูเรียนไดรับประสบการนั้น ๆ ผูสอนจะตองคอยดูแลและให
ความชวยเหลืออยูดวย ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนไดรับความเขาใจในเร่ืองนั้นอยางแจมแจง 
 จากการศึกษาสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงทางทัศนคติของบุคคลเปนไปตามประสบการณ
การเรียนรู โดยแตละคนมีความเหมือนและแตกตาง เพื่อใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพงึ
พอใจหรือไมพึงพอใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเปนไปในทางท่ีดีหรือไมดีก็ได  
ทัศนคติเกิดข้ึนจากการเรียนรูของบุคคลแตละคน  และทัศนคติท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะเปนตัว
กอใหเกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น ๆ ข้ึน เปนเร่ืองท่ียากจะพยายามเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งใหเปนไปในทิศทางตามที่ตองการ เวนเพียงแตวาส่ิงท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดรับความพึงพอใจ 
หรือผลตอบแทนท่ีเปนท่ีพึงพอใจแกตนเอง และเปนผลตอบแทนท่ีผูรับรูสึกคุมคา 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ประภาภรณ พลายมณี (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การใชประโยชนและความ
พึงพอใจ จากการใชอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง (ADSL) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5” พบวา
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เม่ือศึกษาถึงความสนใจในกลุมวิชาพบวา กลุมวิชา
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรเปนกลุมวิชาท่ีกลุมตัวอยางมีความสนใจมากท่ีสุด และความคาดหวังการ
ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกลุมตัวอยางสวนใหญคาดหวังจะไดรับความบันเทิง
สนุกสนานและผอนคลายความเครียด  ในขณะท่ีความคาดหวังเพื่อใชสนทนาผานหนา
จอคอมพิวเตอร การรับ-สง และถายโอนขอมูล และการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีนอยท่ีสุด 
ในสวนดานของการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) พบวา กลุมตัวอยางมีการใช
ประโยชนเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด มากกวาเพื่อการศึกษาหาความรู หรือ
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ติดตามขาวสารสําคัญท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในสวนดานของพฤติกรรมการเปดรับกับ
ความคาดหวังในการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) พบวา ผูท่ีมีความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) มาก มีความคาดหวังมาก เชนเดียวกันกับการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับกับ
การใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ หากมี
ระยะเวลามาก จะมีการใชประโยชนมาก ในดานของความคาดหวังในการใชอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง (ADSL) กับการใชประโยชน และความพึงพอใจจากการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ กลุมตัวอยางมีความคาดหวังมาก มีการใชประโยชนและความพึง
พอใจมากในการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) มากเชนกัน 
 พิณวลี  อังศุพันธ (2551) ไดศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา” พบวาในปจจุบันพิพิธภัณฑ
ท้ัง 4 แหง ระบบการบริหารจัดการยังขาดปจจัยท่ีสําคัญไดแก 4M คือ การขาดบุคลากร (Man) ท่ีมี
ความรูและความเขาใจในงานพิพิธภัณฑ ท้ังเร่ืองของการดําเนินงาน การดูแลรักษา ซอมแซมวัตถุท่ี
ถูกตองและเหมาะสม ขาดวัสดุ อุปกรณ (Material) ท่ีตองใชในการดําเนินงานตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณรายรับรายจายที่ชัดเจน และตอเนื่อง (Money) ไมวาจะเปน
เร่ืองของ สาธารณูปโภค คาจางบุคลากร คาวัสดุส่ิงพิมพ และขาดการวางแผนงานที่มีความม่ันคง
และยั่งยืน (Management) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 
 มะแอน  ราโอบ (2551)ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังในการศึกษาตอ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี” พบวา 
ความคาดหวังในการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 โดยคาดหวังวาจะศึกษาตอดาน
สามัญและศาสนาตามความถนัด  จุดมุงหมายของการศึกษาตอเพราะวาตองมีการจะมีหนาท่ีการงาน 
และอาชีพท่ีมั่นคงไดในอนาคต รวมท้ังคาดหวังท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคตตามสาขาท่ีเลือก
ศึกษา ผูปกครองใหบุตรตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกอาชีพ สําหรับนักเรียนท่ีคาดหวังวาจะไม
ศึกษาตอ จะออกมาทํางานเพื่อชวยเหลือครอบครัวกอนถามีโอกาสก็จะศึกษาตอ ในดานของปจจัยท่ี
สงผลตอความคาดหวังในการศึกษาตอของนักเรียนเกิดจาก 5 ปจจัยคือ ปจจัยดานผูเรียน เกิดจาก
การไดรับรูขาวสารที่หลากหลายและไดรับแรงจูงใจจากครอบครัว ปจจัยท่ีสองดานครอบครัว เกิด
จากการพักอาศัยอยูกับครอบครัว ผูปกครองสนับสนุนใหบุตรไดรับการศึกษา และมีความใกลชิด
สนิทสนมกับนักเรียน ปจจัยท่ีสามดานเศรษฐกิจ เกิดจากอาชีพและรายไดของผูปกครอง ปจจัยท่ีส่ี
ดานสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากคานิยมของบุคคลในชุมชน การมีสวนรวมของกลุมเพื่อน 
บทบาทของส่ือ และพอแมมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ และปจจัยสุดทายดานโรงเรียน เกิดจาก
จุดมุงหมายของการแนะแนว ความสนใจกิจกรรม วิธีการแนะแนว การบริการแนะแนว การให
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คําปรึกษาของครูประจําช้ัน ความใกลชิดสนิทสนมกับนักเรียน นโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน 
การมุงเนนใหศึกษาตอท้ังศาสนาและสามัญ ทุนการศึกษา การติดตามผลนักเรียน และการเก็บขอมูล
ทางสถิตนักเรียนท่ีศึกษาตอ 
 ธนาภา  วุฒิญาโณ (2550) ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวกับพิพิธภัณฑ
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” 
พบวานักทองเท่ียวไดรับความรู ประโยชน และความพึงพอใจมากจากการเยี่ยมชม โครงการตางๆ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกิจกรรมทาง
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในเรือนไทย 4 ภาค นอกจากนั้นยัง
พบวานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจมากในการบริการและแหลงบริการที่เกี่ยวของ สวนปญหาของ
นักทองเท่ียว พบวา มีปญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบการจัดการแสดงเสีย รวมทัง้
เนื้อหานิทรรศการไมเปนปจจุบัน จึงมีขอเสนอแนะวา ควรซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบการจัดแสดงใหใชการได และควรมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาและการจัดนิทรรศการให
ทันสมัยอยูเสมอ จากการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก ท่ีพัก ปจจุบัน ไดรับความรู ประโยชน และความพึงพอใจจากการเยี่ยมชม โครงการตาง 
ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมทาง
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในเรือนไทย 4 ภาค รวมท้ังการ
บริการและแหลงบริการท่ีเกี่ยวของ บางประการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 กมลพรรณ  ญาณโกมุ (2549) ไดศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังของผูใชบริการหองสมุด
ประชาชนในจังหวัดอางทอง” พบวา ดานสภาพท่ัวไป ดานการใหบริการยืมคืนหนังสือ ส่ือโสต
ทัศนและอินเตอรเน็ตและดานบุคลากร ผูใชบริการหองสมุดประชาชนในจังหวัดอางทองมีความ
คาดหวังโดยรวมอยูในระดับปานกลางและเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการหองสมุด
จําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิกหองสมุด พบวา ผูใชบริการหองสมุดท่ีมีสถานภาพเปน
สมาชิกตางกันมีความคาดหวังในสภาพท่ัวไป ดานการใหบริการยืมคืนหนังสือ ส่ือโสตทัศนและ
อินเตอรเน็ตและดานบุคลากร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
 ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา (2549) ไดศึกษาเร่ือง “การใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการแสวงหาและการเรียนรูจริยธรรมของเยาวชน” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความหมาย
จริยธรรมวาเปนความดี การประพฤติท่ีดีงาม สํานึกรูผิดชอบช่ัวดีโดยเร่ิมสนใจเรียนรูจริยธรรม
ตั้งแตวัยเยาว และมีแรงจูงใจในการแสวงหา และเรียนรูจริยธรรมจากปจจัยภายในตัวเอง สวนการ
ส่ือสารจริยธรรมผานส่ือพบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการแสวงหา และเรียนรูทางจริยธรรมผานส่ือ
ในลักษณะผสมผสานท้ังส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเปดรับและ
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การตอบกลับสารเก่ียวกับจริยธรรมผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่ํามาก และเคร่ืองมือท่ี
กลุมตัวอยางเปดรับในระดับต่ํามากท่ีสุดไดแก เว็บไซต (website) จดหมายอีเล็กทรอนิกส (e-mail) 
และเว็บบอรด (webboard) ท้ังนี้กลุมตัวอยางจะเลือกเปดรับเว็บไซตท่ีเปนแหลงเรียนรูจริยธรรมทาง
กายภาพของตนเองเปนประจํามากกวาเว็บไซตจริยธรรมของแหลงอ่ืน ความสัมพันธกับปจจยัตาง ๆ 
สรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีตางเพศกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารจริยธรรมที่ตางกัน โดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการส่ือสารจริยธรรมผานส่ือในระดับท่ีมากกวาเพศชาย สวนปจจัยดานการเปดรับเนื้อหา
จริยธรรมทางส่ือมวลชนไดแก โทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร มีความสัมพันธโดยโทรทัศน มี
ความสัมพันธระดับสูง สวนปจจัยเร่ืองความพึงพอใจตอคุณลักษณะของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบเพียงปจจัยเดียว คือ ความเปนชุมชนออนไลนท่ีมีความสัมพันธ กับการเปดรับเนื้อหาจริยธรรม
ผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แตมีความสัมพันธในระดับตํ่า 
 ศศิวิมล  ขันแข็ง (2549) ไดศึกษาเร่ือง “การเปดรับ ความพึงพอใจ และการใชประโยชน
รายการ คนคนคน ของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา (1) ผูชมรายการ “คนคนตน” 
กลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ ติดตามชมรายการ มา 1 ป โดยชมพรอมสมาชิก
ครอบครัว ชมในชวงดําเนินเร่ืองของบุคคลท่ีปรากฏในรายการมากท่ีสุด และใชเวลาในการรับชม 
31-45 นาที (2) ผูชมรายการมีความพึงพอใจดานเนื้อหาของรายการมากท่ีสุด เพราะเนื้อหาท่ี
นําเสนอใหแงคิดท่ีเปนอุทาหรณสอนใจ (3) ผูชมรายการมีการใชประโยชนจากรายการไดแก ได
ความรูทางศีลธรรม และคานิยมไปใชในการดําเนินชีวิตมากท่ีสุด (4) การเปดรับรายการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการ “คนคนตน” และ (5) การเปดรับรายการมีความสัมพันธ
กับการใชประโยชนจากรายการ “คนคนตน” 
 ขวัญชัย  ไทยเอียด (2548) ไดศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนตอการอนุรักษปาชาย
เลน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี” พบวา (1) ประชาชนสวนใหญ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุ 46 ปข้ึนไป มากกวาคร่ึงมีระดับการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษา เกือบคร่ึงประกอบอาชีพประมง มีรายไดเฉล่ียสวนใหญอยูระหวาง 3,001-9,000 บาท 
เขามาตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ีสวนใหญ มากกวา16 ป และสวนใหญเปนสมาชิก
กลุมฌาปนกิจสงเคราะห (2) ประชาชนมีทัศนคติในการอนุรักษปาชายเลนในระดับท่ีดี โดย
ภาพรวมทัศนคติของประชาชนตอการอนุรักษปาชายเลน ดานความรูสึก/การเห็นความสําคัญ อยูใน
ระดับท่ีดีกวาดานความรูความเขาใจ และในดานแนวโนมพฤติกรรม (3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับ
ทัศนคติตอการอนุรักษปาชายเลน ไดแกปจจัย เพศ อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบนิเวศ การมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
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 พิเชษฐ  จันทรรังษีฉาย (2548) ไดศึกษาเร่ือง “แนวความคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน” พบวา พิพิธภัณฑทองถ่ินควรต้ังอยูในเขตการใชท่ีดินทางศาสนา
ก็ดี นันทนาการก็ดี หรืออนุรักษก็ดี ควรมีความสัมพันธกับเอกลักษณของทองถ่ินนั้นดวย เชน 
โบราณสถาน เขตเมืองเกา วัดเกา เปนตน ในสวนสภาพแวดลอมโดยรอบนั้น ควรมีทางเขาออกเช่ือ
ตอกับถนนสายหลัก ซ่ึงมีมุมมองเวนระยะเพ่ือการมองเห็นพอสมควร และรูปแบบอาคารควร
แตกตางจากสถาปตยกรรมโดยรอบ เพื่อสรางเอกลักษณจากความขัดแยง ลักษณะของการจัดผัง
แบบเปดโลง เพื่อใหอาคารสามารถระบายอากาศไดดี และจะทําใหเกิดพื้นท่ีโลงตรงกลางผนัง
สําหรับนําแสงธรรมชาติมาใชไดอีกทางหนึ่ง 
 ปยะนารถ  โพนเงิน (2547) ไดศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน
อนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม” พบวา ดานบริบทของโรงเรียนผูปกครองมีความคาดหวังดานบริบท
ของโรงเรียนอนุบาลมยุรีในระดับมาก ความคาดหวังอ่ืนๆประกอบดวย ใหมีการแจงพัฒนาการของ
นักเรียนใหผูปกครองทราบ รองลงมา คือ เม่ือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินติดตอผูปกครอง และบุคลากรมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง รวมท้ังโรงเรียนมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองทราบ ใน
ดานปจจัยเบื้องตนของโรงเรียน ผูปกครองมีความคาดหวังดานปจจัยของโรงเรียนอนุบาลมยุรีใน
ระดับมากความคาดหวังของผูปกครองดานนี้ท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวาความคาดหวังอ่ืนๆ ประกอบดวย 
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอนักเรียนและผูปกครอง รองลงมาคือบุคลากรมีวุฒิภาวะเหมาะสม 
และสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความปลอดภัย รวมท้ังครูเขาใจศักยภาพของนักเรียนแตละคน ใน
ดานกระบวนการของโรงเรียน ผูปกครองมีความคาดหวังดานกระบวนการของโรงเรียนอนุบาลมยุรี
ในระดับมาก ความคาดหวังของผูปกครองดานนี้ท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวาความคาดหวังอ่ืนๆ ประกอบดวย 
ความคาดหวังเปาหมายของโรงเรียนในการสรางความพรอมใหนักเรียนดานสติปญญาและดาน
อารมณและจิตใจ รวมท้ังการเตรียมความพรอมแบบบูรณาการท่ีเหมาะสมดานสติปญญาและการให
การบานท่ีเสริมทักษะ ในดานผลผลิตของโรงเรียน ผูปกครองมีความคาดหวังดานผลผลิตของ
โรงเรียนอนุบาลมยุรีในระดับมาก ความคาดหวังของผูปกครองดานนี้ท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวาความ
คาดหวังอ่ืน ๆ ประกอบดวยมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน มีการรายงานผลการเรียนให
ผูปกครองทราบทุกระยะ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอครูผูสอน รวมไปถึงนักเรียนมีความสุขกับการ
รวมกิจกรรมและใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียน ขอเสนอแนะของผูปกครอง ไดวา ผูปกครอง
มีความคาดหวังในดานปจจัยเบ้ืองตนของโรงเรียน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาลใหบรรลุ
เปาหมาย เพื่อพัฒนาเด็กไปในแนวทางท่ีถูกตองตามหลักวิชาการน้ัน ส่ิงหนึ่งท่ีนับวาเปนปจจัย
สําคัญอยางยิ่งในการเก้ือหนุนใหเด็กอนุบาลไดรับการพัฒนาดวยวิธีท่ีถูกตองเม่ือไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนเปนแรงเสริมทางบานดวย 
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 พัชรินทร  ภูพัฒน (2547) ไดศึกษาเร่ือง “การรับรูของประชาชนท่ีมีตอการสรางเข่ือน
ปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี” พบวา การรับรูของประชาชนท่ีมีตอการสรางเข่ือนปากมูล มีการรับ
รูอยูในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดับการรับรูของประชาชนท่ีมีตอการสรางเข่ือนปาก
มูลพบวา การรับรูของประชาชนที่มีตอการสรางเข่ือนปากมูล มีความแตกตางกันกับอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการรับรูของประชาชนท่ีมีตอการ
สรางเข่ือนปากมูลไมมีความแตกตางกับเพศ และรายได 
 สรศักดิ์  สมแสวง (2547) ไดศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสาร และการใชประโยชนจาก
ขาวสารของแรงงานตางจังหวัดท่ีเขามาทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางเปน
เพศชาย มากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ 31-40 ป โดยมีระดับ
การศึกษาไมเกินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมีรายไดตอวัน 150-200 บาท สถานภาพโสด ปฏิบัติงาน
อยูในกลุมผูใชแรงงาน (กรรมกร) และกลุมงานชาง (ชางปูน/ชางไม/ชางเหล็ก) ในสัดสวนใกลเคียง
กัน  โดยทํางานกอสรางมานานมากกวา  4 ป  และสวนใหญ มีภู มิ ลํา เนาอาศัยอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากส่ืออยูในระดับนอย โดยมีการ
เปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนประเภทโทรทัศน มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ส่ือมวลชนประเภทวิทยุ 
และ หนังสือพิมพ ตามลําดับ โดยการเปดรับขาวสารประเภทความบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 
ประเภทขาว โฆษณาบริการสินคา และความรู ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจาก
ขาวสารในระดับปานกลาง และใหความสนใจกับขาวสาร และเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อนํามา
ดู หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน และใชเพื่อความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด 
 สิรินยา  จุรุเทียบ (2546) ไดศึกษาเร่ือง “การนําเสนอระบบจัดการพิพิธภัณฑของดีเมือง
กาฬสินธุ เพื่อการศึกษาของชุมชน” พบวาพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ มีประโยชนในหลายดาน
ท้ังใหความรู ความรูสึกภูมิใจในภูมิลําเนาตลอดจนสนุกสนานเม่ือเขาชม นอกจากพิพิธภัณฑยังมี
ประโยชนในการสอนและสามารถใชเปนส่ือการสอนในหลากหลายวิชาได พิพิธภัณฑของดีเมือง
กาฬสินธุจึงถือไดวาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสําคัญของชุมชน 
 อนุชิต  มุรธาทิพย (2542) ไดศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ ความพึงพอใจและการใชประโยชน
ของผูชมรายการ ตีสิบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.” พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขา
ชมรายการ ตีสิบ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-23 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ
นักเรียนและนักศึกษา และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท  สําหรับพฤติกรรมในการทาํรายการ  
กลุมตัวอยางสวนใหญชมบอย ๆ  3 คร้ังตอเดือน และชมเปนเวลานานกวา 8 เดือนข้ึนไป  โดยต้ังใจ
ชมมากแตเปล่ียนชองเม่ือมีโฆษณา  และชอบชมชวงเรียลทีวีมากท่ีสุดและชอบเปนอันดับ 1 
ทัศนคติตอรายการ ตีสิบ  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติทั่วไปตอรายการ  และทัศนคติตอ
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รายการในแตละชวงดีมาก  โดยชวงเปดรายการ  กลุมตัวอยางมีทัศนคติดีมากท่ีสุด การทดสอบ
สมมุติฐาน  พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแกเพศท่ีตางกันจะมีทัศนคติ
ตอรายการ  ตีสิบ  ไมแตกตางกัน  แตกลุมตัวอยางที่มีอายุระดับอายุ  35  ป  การศึกษาระดับประถม
ศึกษา  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  และรายไดตอเดือนตํ่ากวา  10,000  บาท  จะมีทัศนคติตอรายการดี
มากกวากลุมอ่ืน ๆ เพศท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการชมรายการตีสิบ  ไมแตกตางกัน แตกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได  แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการชมรายการ
แตกตางกัน ในสวนของขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีตอรายการ “ตีสิบ” พบวากลุม
ตัวอยางตองการใหปรับปรุงมากที่สุดดังนี้ ชวงตนตอนเปดรายการใหเพิ่มเนื้อหาสาระใหมากข้ึน 
ชวงเรียลทีวี ตองการใหเพิ่มเนื้อหาสาระใหหลากหลายและเพิ่มเวลา 
 สรุปไดวางานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีประเด็นท่ีเกี่ยวสอดคลองกับงานวิจัยของขาพเจาเร่ือง
ความคาดหวังและส่ิงท่ีรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ในดานความความหวังและส่ิง
ที่ไดรับ คือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังมากก็จะมีการใชประโยชน และมีความพึงพอใจ
มาก และไดรับประโยชนจากการเขาชมพิพิธภัณฑมากเชนกัน และยังสอดคลองในดานประโยชน
ของพิพิธภัณฑ เชน ใหความรู ความรูสึกภาคภูมิใจ ตลอดจนสนุกสนานเม่ือเขาชม และนอกจากน้ัน 
พิพิธภัณฑยังมีประโยชนในการสอนและยังสามารถใชเปนส่ือการสอนไดอีกดวย สรุปไดวา 
พิพิธภัณฑจึงถือไดวาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสําคัญของประชาชนทุกเพศทุกวัย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร” 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค  คือ  เพื่อศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ไดรับของ   
ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรไดศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก  ผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 15,934 คน (สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 2552) 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณสูตรของ (Taro 
Yamane 1973. อางถึงใน  ราม  รสทิพย 2547) โดยใหมีระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 โดยให
เปนตัวแทนของประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ   
 ซ่ึงคํานวณจากสูตรดังนี้ 

   n =      2n(e)1
N

+
 

 โดยท่ี n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N แทน ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
  E แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 
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โดยแทนคาจะได n =             

   n = 399.97 

   n ≈  400 คน 

 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตร Yamane ท่ี 95% ไดจากกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนจํานวนท้ังส้ิน 400 คน 
 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sample) เปนการสุมตัวอยาง
จากหนวยยอยของประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยเปดโอกาสใหหนวยยอยของประชากร  
ทุกหนวยมีสิทธ์ิไดรับการเลือกเทา ๆ กัน (ศิริชัย กาญจนวาสี 2550) โดยมีการแบงเก็บแบบสอบถาม
วันละ 50 ชุด  เปนเวลา 8 วัน  เพื่อใหมีความครอบคลุมของกลุมตัวอยางและไดความสมัครใจใน
การใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจาก เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน
ประกอบดวยคําถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) กําหนดคําตอบใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดเลือก (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายไดตอเดือน เหตุผลของการเขาชม และชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เปนขอคําถาม
แบบปด (Close-ended Question) 
 ตอนท่ี  2 พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ไดแก ความถ่ี เหตุผล 
ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  และการเขาชมพิพิธภัณฑ  
อ่ืน ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เปนขอ
คําถามแบบปด (Close-ended Question) 

          15,934 
     1+15,934 (0.05)2 
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 ตอนท่ี  3 ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร เปนขอคําถามแบบปด (Close-ended Question) ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 6 ดานดังตอไปนี้ 1) ดานเนื้อหา 2) ดานรูปแบบ
การนําเสนอ  3) ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง 4) ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี 5) ดานพฤติกรรมและความรูสึก 
6) ดานประโยชนที่ไดรับ โดยแบงเปน 2 สวนคือ ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร และส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  4 ขอเสนอแนะของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
เปนขอคําถาม แบบปลายเปด (Open-ended question) เพื่อใหแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือเปนเปน
ประโยชนตอองคกรท่ีเกี่ยวของจะไดนําไปแกไขพัฒนาตอไป 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 แบบอิงเกณฑ (Criterion reference) หมายถึง การกําหนดเกณฑตายตัวไวตามคาที่
กําหนด ใชในกรณีที่การวัดหรือการใชคาของขอมูลไดกําหนดความหมายไวตายตัวแลว เชน 1 
หมายถึง นอยท่ีสุด 2 หมายถึง นอย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
เปนตน  กรณีเชนนี้เม่ือหาคาเฉล่ียออกมาแลวควรแปลความหมาย ดังนี้ กรณีแบงเปน 5 ระดับ 
   1.00 - 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 
   1.50 - 2.49  หมายถึง นอย 
   2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   3.50 - 4.49  หมายถึง มาก 
   4.50 - 5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
 1. เกณฑการใหคะแนนของความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนประจําแตละชวง ดังนี้ 
   คาดหวังมากท่ีสุด = 5 
   คาดหวังมาก = 4 
   คาดหวังปานกลาง = 3 
   คาดหวังนอย = 2 
   คาดหวังนอยท่ีสุด = 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

  และกําหนดเกณฑการแปลคาน้ําหนักขางตน ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย   ความหมาย 
   4.50 – 5.00 หมายถึง คาดหวังมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง คาดหวังมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง คาดหวังปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง คาดหวังนอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง คาดหวังนอยท่ีสุด  
 2. เกณฑการใหคะแนนของส่ิงท่ีไดรับของผูเขาเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนประจําแตละชวง ดังนี้ 
   ไดรับมากท่ีสุด = 5 
   ไดรับ มาก = 4 
   ไดรับปานกลาง = 3 
   ไดรับนอย = 2 
   ไดรับนอยท่ีสุด = 1 
  และกําหนดเกณฑการแปลคาน้ําหนักขางตน ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย   ความหมาย 
   4.50 - 5.00 หมายถึง ไดรับมากท่ีสุด  
   3.50 - 4.49 หมายถึง ไดรับ มาก 
   2.50 - 3.49 หมายถึง ไดรับปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ไดรับนอย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง ไดรับท่ีสุด  
 
การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีข้ันตอนใน
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร หนังสือ และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาเรียบเรียงและรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษางานวิจัย เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามงานวิจัยในคร้ังนี้ 
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 2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม หรือขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน 5 ขอ  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง
และส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร แบงเปน 6 ดาน ไดแก 
ดานเนื้อหา จํานวน 5 ขอ  ดานรูปแบบการนําเสนอ จํานวน 5 ขอ ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง จํานวน 5 ขอ  
ดานผูนําชมและเจาหนาท่ี จํานวน 5 ขอ ดานพฤติกรรมและความรูสึก จํานวน 5 ขอ และดาน
ประโยชนท่ีไดรับ จําวนวน 5 ขอ และขอเสนอแนะของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 39 ขอ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกตองของภาษาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขใหอาจารยท่ีปรึกษาสงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามอีกคร้ัง (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) 
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย ท่ีปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิไปทําการทดสอบกับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีผูวิจัยจะศึกษา คือ ผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 ตัวอยาง ในวันท่ีไมไดเก็บขอมูลและ
นํามาทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามวัดความคาดหวังและส่ิงท่ี
ไดรับจากผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ไดทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน ได
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha’s Coefficient) เทากับ 0.96  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 
 6. นําแบบสอบถามไปรวบรวมขอมูลในภาคสนามกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําศึกษา คือ    
ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนสิงหาคม 2553 จํานวน       
400 คน 
 7. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยไดขอความรวมมือเจาหนาพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ใน
การอํานวยความสะดวกและ อนุญาตในการใหผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางภาย
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พรอมท้ังรอเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
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 2. ผูวิจัยแบงแบบสอบถามเปน  8 สวนเทา  ๆ  กัน  สวนละ  50 ชุด  ในการแจก
แบบสอบถามใหกับผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เพื่อใหครอบคลุมทุก
กลุมตัวอยาง 
 3. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางและขอรับคืนทันทีเม่ือทําเสร็จ 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
 4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด จํานวน 400  ชุด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  
 1. สถิติพรรณนา เพื่อใชบรรยาย คารอยละ คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) บรรยายลักษณะทางประชากรศาสตร หรือขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ความ
คาดหวังและส่ิงท่ีได รับจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเขาชมพิพิธภัณฑการเ รียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน คือ ตัวสถิติ Dependent t-test เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ี
ไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของ   
ผู เข าชมพิพิธภัณฑการเรียนรู แหงชาติกรุงเทพมหานคร   ผู ศ ึกษาไดใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
โปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะหคร้ังนี้ผูศึกษาขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอน 
ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2 พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  3 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  4 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  5 เปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
151 
249 

 
37.8 
62.2 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 
ต่ํากวา18ป 
18-23ป 
24-29ป 
30-35ป 
36-40ป 
41ปข้ึนไป 

 
291 
63 
17 
9 

12 
8 

 
72.8 
15.8 
4.2 
2.2 
3.0 
2.0 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 
ปวช./ปวส. 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 
6 

77 
30 

175 
30 
66 
16 

 
1.5 

19.2 
7.5 

43.8 
7.5 

16.5 
4.0 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงาน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 

 
350 
20 
16 
5 
9 

 
87.5 
5.0 
4.0 
1.2 
2.2 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
นอยกวา 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
25,000  บาทข้ึนไป 

 
275 
66 
22 
12 
10 
15 

 
68.8 
16.5 
5.5 
3.0 
2.5 
3.8 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

59 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. เพศของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เปนเพศชาย  
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และเพศหญิง  จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62.2 
 2. อายุของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีอายุต่ํา
กวา 18 ป  คิดเปนรอยละ 72.8  รองลงมา คือ ชวงอายุ 18 - 23 ป คิดเปนรอยละ 15.8  อายุระหวาง 
24 - 29 ป  คิดเปนรอยละ 4.2  อายุระหวาง 36-40 ป คิดเปนรอยละ 3.0  อายุระหวาง 30 - 35  ป คิดเปน
รอยละ 2.2   และอายุ 41 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 
 3. ระดับการศึกษาของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  
สวนใหญมีระดับการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมา คือ ช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย  รอยละ 19.2  ระดับปริญญาตรี รอยละ 16.5 ปวช./ปวส. และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รอยละ 7.5 ปริญญาโทหรือสูงกวา รอยละ 4.0  และระดับประถมศึกษาตอนตน รอยละ 1.5 
ตามลําดับ 
 4. อาชีพของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
ประกอบอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 87.5  รองลงมา คือ พนักงานทั่วไป รอยละ 5.0  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 4.0 ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ2.2  และรับจาง รอยละ 1.2 
ตามลําดับ 
 5. รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.8  รองลงมา คือ มีรายได
ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท รอยละ 16.5,  รายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 5.5  รายได
ระหวาง 25,000 บาทข้ึนไป รอยละ 3.8,  รายไดระหวาง 15,001  20,000 บาท รอยละ 3.0 และรายได
ระหวาง 20,001 - 25,000 บาท  รอยละ 2.5  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2 พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครของ  
 ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 
พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนคร้ังของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 1  คร้ัง 
       2  คร้ัง 
 3  คร้ัง 
       4  คร้ัง 
       5  คร้ัง 
      มากกวา 5 คร้ัง 

 
311 
62 
18 
4 
2 
3 

 
68.8 
16.5 
5.5 
3.0 
2.5 
3.8 

เหตุผลของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 ทัศนศึกษา 
     เก็บขอมูลทํารายงาน 
 มาศึกษาดูงานกับคณะทํางาน 
 สนใจอยากดูและศึกษาเพิ่มเติม 
 มาเท่ียวกับครอบครัว 

 
247 
48 
14 
44 
47 

 
61.8 
12.0 
3.5 

11.0            
11.8 

ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 10.00 น. - 12.00 น. 
 12.01 น. - 14.00 น. 
 14.01 น. - 16.00 น. 
 16.01 น. - 18.00 น. 

 
233 
93 
56 
18 

 
58.2 
23.2 
14.0 
4.5 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ท่ีเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  สวนใหญมีลักษณะดังนี้  
 1. ผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญเคยเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมาแลว 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 68.8  รองลงมา คือ เคยเขาชมมาแลว  
2 คร้ัง รอยละ 16.5  สวนนอยสุด คือ เคยเขาชมมาแลว 5 คร้ัง รอยละ 2.5  
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 2. เหตุผลของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ 
เพราะมาทัศนศึกษา รอยละ 61.8 รองลงมา คือ เก็บขอมูลเพื่อทํารายงาน รอยละ 12.0 และนอยสุด
คือ มาศึกษาดูงานกับคณะทํางาน รอยละ 3.5 
 3. ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานครของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ คือ ชวง 10.00 น. - 12.00 น. รอยละ 58.2 
รองลงมา คือ 12.01 น.- 14.00 น. รอยละ 23.2  และชวงเวลาที่นอยสุด คือ 16.01น. - 18.00 น. 
รอยละ 4.5 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของการเขาชมพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร 
 

การเขาชม 
พิพิธภัณฑ 

เคย รอยละ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง 203 50.8 
พิพิธภัณฑเดก็กรุงเทพมหานคร 139 34.8 
พิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ 94 23.5 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 52 13.0 
พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด 41 10.2 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา  ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ 
เคยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมา คือ พิพิธภัณฑ
เด็กกรุงเทพมหานคร รอยละ 34.8 พิพิธภัณฑพระท่ีนั่งวิมานเมฆ รอยละ 23.5 พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร รอยละ 13.0 พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด รอยละ 10.2 และพิพิธภัณฑสภากาชาด
ไทย รอยละ 0.2 
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ตอนท่ี  3  ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 ผูศึกษาไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑ    

การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 

 

ความคาดหวัง 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ

คาดหวัง 
อันดับ 

1. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.13 0.668 มาก 1 
2. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 3.98 0.672 มาก 2 
3. ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.94 0.685 มาก 3 
4. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 3.85 0.580 มาก 4 
5. ดานเนื้อหา 3.79 0.673 มาก 5 
6. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 3.78 0.665 มาก 6 

ภาพรวม 3.91 0.657 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2553 
โดยภาพรวมพบวา  ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความ
คาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 3.91, 
S.D. = 0.657) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.13, 
S.D. = 0.668) รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมและความรูสึก ( X  = 3.98, S.D. = 0.672)  ดานรูปแบบ
การนําเสนอ ( X  = 3.94, S.D. = 0.685)  ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง ( X  = 3.85, S.D. = 0.580)  ดานเนื้อหา 
( X  = 3.79, S.D. = 0.673) และดานผูนําชม/เจาหนาท่ี มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 3.78, S.D. = 0.665) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหา 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. เน้ือหาที่นําเสนอเขาใจงาย 47 
(11.8) 

221 
(55.2) 

110 
(27.5) 

22 
(5.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 3.73 0.736 มาก 

2. เน้ือหามีเพียงพอตอความ
ตองการ 

49 
(12.2) 

219 
(54.8) 

108 
(27.0) 

24 
(6.00 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.73 0.750 มาก 

3. เน้ือหามีความนาเบื่อไมสนุก 0 
(0) 

21 
(5.2) 

75 
(18.8) 

168 
(42.0) 

136 
(34.0) 

400 
(100) 1.37 0.547 นอยที่สุด 

4. เน้ือหาสรางความบันเทิงใน
การชม 

52 
(13.0) 

205 
(51.2) 

102 
(25.5) 

40 
(10.0) 

1 
(0.3) 

400 
(100) 3.67 0.836 มาก 

5. มีคุณคาทางวิชาการ 57 
(14.2) 

220 
(55.0) 

101 
(25.2) 

22 
(5.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 3.78 0.754 มาก 

ภาพรวม 3.25 0.724 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2553 
ในดานเนื้อหา โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
มีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
( X  = 3.25, S.D. = 0.724) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ ไดแก การมี
คุณคาทางวิชาการ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 3.78, S.D. = 0.754) รองลงมา คือ เนื้อหาท่ีนําเสนอเขาใจ
งาย ( X  = 3.73, S.D. = 0.736) เนื้อหามีเพียงพอตอความตองการ ( X  = 3.73, S.D. = 0.750) และ 
เนื้อหาสรางความบันเทิงในการชม ( X  = 3.67, S.D. = 0.836) ตามลําดับ สวนในเร่ืองเน้ือหามีความ
นาเบ่ือไมสนุกอยูในระดับนอยท่ีสุด ( X  = 1.37, S.D. = 0.547)   
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ตารางท่ี 6 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานรูปแบบการนําเสนอ 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. มีความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอ 

92 
(23.0) 

207 
(51.8) 

96 
(24.0) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.96 0.721 มาก 

2. อุปกรณในการนําเสนอมี
ความทันสมัย 

91 
(22.8) 

206 
(51.5) 

98 
(24.5) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.96 0.721 มาก 

3. มีการใชเทคนิค แสงสีเสียง 
ในการนําเสนอทําใหเกิด
ความนาสนใจ 

94 
(23.5) 

203 
(50.8) 

95 
(23.8) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.96 0.721 มาก 

4. การใชเกมสเขามามีสวนรวม
ในการนําเสนอเพ่ือใหเกิด
ความมีสวนรวม และเกิด
ความสนุกสนาน 

86 
(21.5) 

209 
(52.2) 

100 
(25.0) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.94 0.716 มาก 

5. มีการจัดลําดับขั้นตอนใน  
การชมหองตางๆ เพ่ือให    
งายตอความเขาใจ 

75 
(18.8) 

221 
(55.2) 

95 
(23.8) 

9 
(2.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.90 0.712 มาก 

ภาพรวม 3.94 0.718 มาก 
 
 ตารางท่ี 6 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานรูปแบบการนําเสนอ โดยภาพรวมพบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญมีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 3.94, S.D. 0.718)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมาก จํานวน 5 ขอ  คือ  มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 3.96, 
S.D. 0.721) รองลงมา คือ  มีอุปกรณในการนําเสนอมีความทันสมัย ( X  = 3.96, S.D. 0.721) การใช
เทคนิคแสงสีเสียงในการนําเสนอทําใหเกิดความนาสนใจ  ( X  = 3.96, S.D. 0.721)  การใชเกมส
เขามามีสวนรวมในการนําเสนอเพื่อใหเกิดความมีสวนรวม และเกิดความสนุกสนาน ( X  = 3.94, 
S.D. 0.716) และมีการจัดลําดับข้ันตอนในการชมหองตางๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ ( X  = 3.90, 
S.D. 0.712) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานพื้นท่ีจัดแสดง 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ขนาดและบริเวณแตละหอง
จัดแสดงมีความเหมาะสม 

41 
(10.2) 

248 
(62.0) 

104 
(26.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.81 0.630 มาก 

2. มีการแบงพ้ืนที่หองจัดแสดง
อยางชัดเจน 

39 
(9.8) 

238 
(59.5) 

115 
(28.8) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.77 0.643 มาก 

3. พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
ควรเปดทุกวัน 

71 
(17.8) 

186 
(46.5) 

93 
(23.2) 

37 
(9.2) 

13 
(3.2) 

400 
(100) 

3.66 0.980 มาก 

4. เปนสถานที่ที่ควรอนุรักษให
คงไว 

84 
(21.0) 

234 
(58.5) 

80 
(20.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.00 0.657 มาก 

5. เปนแหลงเรียนรูนอก
หองเรียนที่สามารถหา  
ความรูไดตลอดเวลา 

78 
(19.5) 

243 
(60.8) 

79 
(19.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.00 0.657 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.713 มาก 
 
 ตารางท่ี 7 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานพื้น ท่ีจัดแสดง  โดยภาพรวมพบวา  ผู เข าชมพิพิธภัณฑการเ รียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญมีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 3.84, S.D. = 0.713) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมาก จํานวน 5 ขอ คือ เปนสถานท่ีท่ีควรอนุรักษใหคงไว และเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ี
สามารถหาความรูไดตลอดเวลา มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.00, S.D. = 0.657) รองลงมาคือ ขนาดและ
บริเวณแตละหองจัดแสดงมีความเหมาะสม ( X  = 3.81, S.D. = 0.630) มีการแบงพื้นท่ีหองจัดแสดง
อยางชัดเจน ( X  = 3.77, S.D. = 0.643) และพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติควรเปดทุกวัน ( X  = 3.66, 
S.D. = 0.980) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ใหความรูอยางเขาใจและ
ชัดเจน 

56 
(14.0) 

219 
(54.8) 

116 
(29.0) 

9 
(2.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.80 0.695 มาก 

2. เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอ  
ตอความตองการ 

49 
(12.2) 

220 
(55.0) 

119 
(29.8) 

12 
(3.0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.77 0.697 มาก 

3. เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี 49 
(12.2) 

226 
(56.5) 

114 
(28.5) 

11 
(2.8) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.78 0.687 มาก 

4. เจาหนาที่มีนํ้าเสียง สีหนา 
กิริยาที่นาประทับใจ 

49 
(12.2) 

228 
(57.0) 

110 
(27.5) 

13 
(3.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.78 0.694 มาก 

5. มีความประทับใจในการ
เรียกใชบริการ 

50 
(12.5) 

225 
(56.2) 

112 
(28.0) 

13 
(3.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.78 0.698 มาก 

ภาพรวม 3.78 0.694 มาก 
 
 ตารางท่ี 8 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานผูนําชม/เจาหนาท่ี โดยภาพรวมพบวา ผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญมีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 3.78, S.D. = 0.694) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมาก จํานวน 5 ขอ ไดแก การใหความรูอยางเขาใจและชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 3.80, 
S.D. = 0.695) รองลงมา คือ เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ( X  = 3.78, S.D. = 0.687) เจาหนาท่ีมี
น้ําเสียง สีหนา กิริยาท่ีนาประทับใจ ( X  = 3.78, S.D. = 0.694) มีความประทับใจในการเรียกใช
บริการ ( X  = 3.78, S.D. = 0.698) และเจาหนาท่ีมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ ( X  = 3.77,   
S.D. = 0.697) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมและความรูสึก 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. มีความสุขเมื่อทานไดรับ
ความรูจากพิพิธภัณฑ        
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ 

85 
(21.2) 

216 
(54.0) 

94 
(23.5) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.95 0.705 มาก 

2. เมื่อเขาชมไดพบกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และ
รูสึกแปลกใหม 

86 
(2.5) 

220 
(55.0) 

88 
(22.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.96 0.704 มาก 

3. ทําใหมีความกระตือรือรนที่
จะรวมสรางความเปนไทยให
คงอยูตอไป 

98 
(24.5) 

206 
(51.5) 

90 
(22.5) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.99 0.729 มาก 

4. รูสึกดีเมื่อเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ 

95 
(23.8) 

208 
(52.0) 

92 
(23.0) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.98 0.720 มาก 

5. เกิดความภาคภูมิใจในความ
เปนไทยเมื่อเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ 

99 
(24.8) 

208 
(52.0) 

90 
(22.5) 

3 
(0.8) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.01 0.710 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.713 มาก 
 
 ตารางท่ี 9 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานพฤติกรรมและความรูสึก โดยภาพรวมพบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญมีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 3.97, S.D. = 0.713) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมาก จํานวน 5 ขอ ไดแก เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยเมื่อเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ  กรุงเทพฯ  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( X  = 4.01, S.D. = 0.710) รองลงมา คือ ทําใหมีความ
กระตือรือรนท่ีจะรวมสรางความเปนไทยใหคงอยูตอไป ( X  = 3.99, S.D. = 0.729) รูสึกดีเม่ือเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ ( X  = 3.98, S.D. = 0.720)  เม่ือเขาชมไดพบกับความ
สนุกสนานเพลิด เพลินและรูสึกแปลกใหม ( X  = 3.96, S.D. = 0.704)  และมีความสุขเม่ือทานไดรับ
ความรูจากพิพิธภัณฑ การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพฯ ( X  = 3.95, S.D. = 0.705) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานประโยชนท่ีไดรับ 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

124 
(31.0) 

203 
(50.8) 

72 
(18.0) 

1 
(0.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.13 0.697 มาก 

2. ไดรับความเพลิดเพลิน      
ผอนคลายความตึงเครียด 

124 
(31.0) 

204 
(51.0) 

71 
(17.8) 

1 
(0.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.13 0.695 มาก 

3. ไดรับความรูในเรื่องของ
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
วัฒนธรรม และประเพณี   
ตาง ๆ ฯลฯ 

122 
(30.5) 

208 
(52.0) 

69 
(17.2) 

1 
(0.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.13 0.687 มาก 

4. ใชประโยชนทางกิจกรรม
นันทนาการภายในหองให
ความรูตาง ๆ 

130 
(32.5) 

201 
(50.2) 

66 
(16.5) 

3 
(0.8) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.15 0.707 มาก 

5. นําความรูใหมๆที่ไดรับ ไป
ถายทอดใหกับผูอื่นได 

125 
(31.2) 

203 
(50.8) 

63 
(15.8) 

9 
(2.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.11 0.741 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.705 มาก 
 
 ตารางที่ 10 พบวา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานประโยชนท่ีได รับ  โดยภาพรวมพบวาผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญมีความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.705) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมาก จํานวน 5 ขอ ไดแก ใชประโยชนทางกิจกรรมนันทนาการภายในหองใหความรูตาง ๆ มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.15, S.D. = 0.707) รองลงมา คือ ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ( X  = 4.13, 
S.D. = 0.697) ไดรับความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด ( X  = 4.13, S.D. = 0.695) ไดรับ
ความรูในเร่ืองของประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  และประเพณีตาง ๆ  ฯลฯ ( X  = 4.13,  
S.D. = 0.687) และ นําความรูใหมๆท่ีไดรับ ไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได ( X  = 4.11, S.D. = 0.741) 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑ

การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร  

 

ส่ิงท่ีไดรับ 
 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับส่ิงท่ี
ไดรับ 

อันดับ 

1. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.65 0.448 มากท่ีสุด 1 
2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 4.60 0.438 มากท่ีสุด 2 
3. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 4.56 0.471 มากท่ีสุด 3 
4. ดานเนื้อหา 4.45 0.391 มาก 4 
5. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 4.11 0.549 มาก 5 
6. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 4.04 0.457 มาก 6 

ภาพรวม 4.40 0.459 มาก 
 
 ตารางท่ี 11 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
มีระดับส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 
( X  = 4.40, S.D. = 0.459) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประโยชนท่ีไดรับมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( X  = 4.65, S.D. = 0.448) รองลงมา คือ ดานรูปแบบการนําเสนอ ( X  = 4.60, S.D. = 0.438) ดาน
พฤติกรรมและความรูสึก ( X  = 4.56, S.D. = 0.471) ดานเนื้อหา ( X  = 4.45, S.D. = 0.391) ดานผูนํา
ชม/เจาหนาท่ี ( X  = 4.11, S.D. = 0.549) และดานพ้ืนท่ีจัดแสดง มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 4.04 S.D. 
= 0.457) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหา 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. เน้ือหาที่นําเสนอเขาใจงาย 153 
(38.2) 

234 
(58.5) 

13 
(3.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.35 0.542 มาก 

2. เน้ือหามีเพียงพอตอความ
ตองการ 

144 
(36.0) 

240 
(60.0) 

16 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.32 0.546 มาก 

3. เน้ือหามีความนาเบื่อไมสนุก 1 
(0.2) 

1 
(0.2) 

4 
(1.0) 

133 
(33.2) 

261 
(65.2) 

400 
(100) 

1.37 0.547 นอยที่สุด 

4. เน้ือหาสรางความบันเทิงใน
การชม 

212 
(53.0) 

180 
(45.0) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.51 0.539 มาก 

5. มีคุณคาทางวิชาการ 189 
(47.2) 

208 
(52.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.46 0.514 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.537 มาก 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานเนื้อหา โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญมีระดับส่ิงท่ีไดรับตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.80, S.D. = 0.537) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากมี 4 ขอ ไดแก 
เนื้อหาสรางความบันเทิงในการชมมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.539) รองลงมา คือ มี
คุณคาทางวิชาการ ( X  = 4.46, S.D. = 0.514)  เนื้อหาท่ีนําเสนอเขาใจงาย ( X  = 4.35, S.D. = 0.542)  
และเนื้อหามีเพียงพอตอความตองการ ( X  = 4.32, S.D. = 0.546) ตามลําดับ สวนในเร่ืองเน้ือหามี
ความนาเบ่ือไมสนุกอยูในระดับนอยท่ีสุด ( X  = 1.37, S.D. = 0.547) 
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ตารางท่ี 13 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ดานรูปแบบการนําเสนอ 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. มีความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอ 

261 
(65.2) 

132 
(33.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.63 0.517 มากที่สุด 

2. อุปกรณในการนําเสนอมี
ความทันสมัย 

276 
(69.0) 

117 
(29.2) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.67 0.566 มากที่สุด 

3. มีการใชเทคนิค แสงสีเสียง 
ในการนําเสนอทําใหเกิด
ความนาสนใจ 

285 
(71.2) 

109 
(27.2) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.70 0.492 มากที่สุด 

4. การใชเกมสเขามามีสวนรวม
ในการนําเสนอ เพ่ือใหเกิด
ความมีสวนรวม และเกิด
ความสนุกสนาน 

270 
(67.5) 

126 
(31.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.66 0.493 มากที่สุด 

5. มีการจัดลําดับขั้นตอนในการ
ชมหองตาง ๆ เพ่ือใหงายตอ
ความเขาใจ 

160 
(40.0) 

216 
(54.0) 

24 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.34 0.588 มาก 

ภาพรวม 4.60 0.531 มากที่สุด 
 
 ตารางท่ี 13 พบวา ส่ิงท่ีไดรับการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ในดาน
รูปแบบการนําเสนอ โดยภาพรวมพบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญมีระดับส่ิงท่ีไดรับตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60ม S.D. 0.531)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 
4 ขอ คือ มีการใชเทคนิคแสงสีเสียงในการนําเสนอทําใหเกิดความนาสนใจ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 
4.70, S.D. 0.492) รองลงมา คือ มีอุปกรณในการนําเสนอมีความทันสมัย ( X  = 4.67, S.D. 0.566) 
การใชเกมสเขามามีสวนรวมในการนําเสนอเพื่อใหเกิดความมีสวนรวม และเกิดความสนุกสนาน 
( X  = 4.66, S.D. 0.493) และมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ ( X  = 4.63, S.D. 0.517) 
ตามลําดับ  และมีการจัดลําดับข้ันตอนในการชมหองตาง ๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ อยูในระดับ
นอยท่ีสุด ( X  = 4.34, S.D. 0.588)  
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ตารางท่ี 14 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานพื้นท่ีจัดแสดง 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ขนาดและบริเวณแตละหอง
จัดแสดงมีความเหมาะสม 

90 
(24.8) 

200 
(50.0) 

101 
(25.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.99 0.708 มาก 

2. มีการแบงพ้ืนที่หองจัดแสดง
อยางชัดเจน 

71 
(17.8) 

212 
(53.0) 

115 
(28.8) 

1 
(0.2) 

1 
(0.2) 

400 
(100) 

3.88 0.695 มาก 

3. พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
ควรเปดทุกวัน 

60 
(15.0) 

121 
(30.2) 

133 
(33.2) 

60 
(15.0) 

26 
(6.5) 

400 
(100) 

3.32 1.101 มาก 

4. เปนสถานที่ที่ควรอนุรักษให
คงไว 

220 
(55.0) 

169 
(42.0) 

11 
(2.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.52 0.553 มากที่สุด 

5. เปนแหลงเรียนรูนอก
หองเรียนที่สามารถหา   
ความรูไดตลอดเวลา 

200 
(50.0) 

183 
(45.8) 

17 
(4.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.46 0.578 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.727 มาก 
 
 ตารางที่ 14 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานพื้น ท่ีจัดแสดง  โดยภาพรวมพบวา  ผู เข าชมพิพิธภัณฑการเ รียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีระดับส่ิงท่ีไดรับตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก  ( X  = 4.03, S.D. = 0.727) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอ คือ เปนสถานท่ีท่ีควรอนุรักษใหคงไว มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.52, 
S.D. = 0.553) และพบวาอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ คือ เปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีสามารถ
หาความรูไดตลอดเวลา ( X  = 4.46, S.D. = 0.578) ขนาดและบริเวณแตละหองจัดแสดงมีความ
เหมาะสม ( X  = 3.99, S.D. = 0.708) มีการแบงพื้นท่ีหองจัดแสดงอยางชัดเจน ( X  = 3.88, S.D. = 
0.695) และพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติควรเปดทุกวัน ( X  = 3.32, S.D. = 1.101) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ใหความรูอยางเขาใจและ
ชัดเจน 

104 
(26.0) 

229 
(57.2) 

62 
(15.5) 

5 
(1.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.08 0.678 มาก 

2. เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอ  
ตอความตองการ 

82 
(20.5) 

218 
(54.5) 

96 
(24.0) 

4 
(1.0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

3.94 0.695 มาก 

3. เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี 126 
(31.5) 

241 
(60.2) 

33 
(8.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.23 0.587 มาก 

4. เจาหนาที่มีนํ้าเสียง สีหนา 
กิริยา ที่นาประทับใจ 

108 
(27.0) 

239 
(59.8) 

52 
(13.0) 

1 
(0.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.14 0.627 มาก 

5. มีความประทับใจในการ
เรียกใชบริการ 

119 
(29.8) 

235 
(58.8) 

42 
(10.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.17 0.643 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.646 มาก 
 
 ตารางท่ี 15 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานผูนําชม/เจาหนาท่ี โดยภาพรวมพบวา ผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีระดับความคาดหวังตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.646) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากจํานวน 5 ขอ ไดแก เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X  = 4.23, S.D. = 
0.587) รองลงมา คือ มีความประทับใจในการเรียกใชบริการ ( X  = 4.17, S.D. = 0.643) 
เจาหนาที่มีน้ําเสียง สีหนา กิริยาที่นาประทับใจ ( X  = 4.14ม S.D. = 0.627) ใหความรูอยางเขาใจ
และชัดเจน ( X  = 4.08, S.D. = 0.678) และ เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ ( X  = 
3.94, S.D. = 0.695) ตามลําดับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

74 

ตารางท่ี 16 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมและความรูสึก 

 
ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. มีความสุขเมื่อทานไดรับ
ความรูจากพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 

222 
(55.5) 

169 
(42.2) 

9 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 

400 
(100) 

4.53 0.543 มากที่สุด 

2. เมื่อเขาชมไดพบกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและ
รูสึกแปลกใหม 

241 
(60.2) 

152 
(38.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.59 0.528 มากที่สุด 

3. ทําใหมีความกระตือรือรนที่
จะรวมสรางความเปนไทยให
คงอยูตอไป 

229 
(57.2) 

164 
(41.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.56 0.532 มากที่สุด 

4. รูสึกดีเมื่อเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 

223 
(55.8) 

169 
(42.2) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.54 0.538 มากที่สุด 

5. เกิดความภาคภูมิใจในความ
เปนไทยเมื่อเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 

240 
(60.0) 

152 
(38.0) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.58 0.533 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.56 0.534 มากที่สุด 
 
 ตารางท่ี 16 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานพฤติกรรมและความรูสึก โดยภาพรวมพบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีระดับส่ิงท่ีไดรับตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.534) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ขอ ไดแก เม่ือเขาชมไดพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและรูสึก
แปลกใหม มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.528)  รองลงมาคือ เกิดความภาคภูมิใจในความ
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เปนไทยเม่ือเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ( X  = 4.58, S.D. = 0.533) ทําให
มีความกระตือรือรนท่ีจะรวมสรางความเปนไทยใหคงอยูตอไป ( X  = 4.56, S.D. = 0.532) รูสึกดี
เม่ือเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ( X  = 4.54, S.D. = 0.538) และ มีความสุข
เม่ือทานไดรับความรูจากพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ( X  = 4.53, S.D. = 0.543) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 17 ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชม

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 

ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด รวม 

 
คาเฉล่ีย 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล 
ความ 
หมาย 

1. ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

285 
(71.2) 

111 
(27.8) 

4 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.70 0.479 มากที่สุด 

2. ไดรับความเพลิดเพลิน ผอน
คลายความตึงเครียด 

278 
(69.5) 

116 
(29.0) 

5 
(1.2) 

1 
(90.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.68 0.509 มากที่สุด 

3. ไดรับความรูในเรื่องของ
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
วัฒนธรรม และประเพณี   
ตาง ๆ ฯลฯ 

280 
(70.0) 

111 
(27.8) 

9 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.68 0.514 มากที่สุด 

4. ใชประโยชนทางกิจกรรม
นันทนาการภายในหองให
ความรูตาง ๆ 

290 
(72.5) 

95 
(23.8) 

14 
(3.5) 

1 
(0.2) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.68 0.549 มากที่สุด 

5. นําความรูใหมๆที่ไดรับ ไป
ถายทอดใหกับผูอื่นได 

250 
(62.5) 

114 
(28.5) 

34 
(8.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

400 
(100) 

4.53 0.671 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.65 0.544 มากที่สุด 
 
 ตารางท่ี 17 พบวา ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร  ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 ในดานประโยชนท่ีได รับ  โดยภาพรวมพบวาผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีระดับส่ิงท่ีไดรับตอการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.544) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
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ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ขอ ไดแก ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.70 
S.D. = 0.479) รองลงมาคือ ไดรับความเพลิดเพลินผอนคลายความตึงเครียด ( X  = 4.68 S.D. = 
0.509) ไดรับความรูในเร่ืองของประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ฯลฯ ( X  
= 4.68, S.D. = 0.514) ใชประโยชนทางกิจกรรมนันทนาการภายในหองใหความรูตาง ๆ ( X  = 4.68. 
S.D. = 0.549) และนําความรูใหมๆ ท่ีไดรับ ไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได ( X  = 4.53, S.D. = 0.671) 
ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 5 เปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังตอการเขาชมกับส่ิงท่ีไดรับจากการ

เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ดาน 
 

รายการ ความคาดหวัง 
( X ) 

ส่ิงท่ีไดรับ 
( X ) t-test Sig 

1. ดานเนื้อหา 3.79 4.45 -15.559 0.000 
2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.94 4.60 -20.232 0.000 
3. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 3.85 4.04 -5.870 0.000 
4. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 3.78 4.11 -9.579 0.000 
5. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 3.98 4.56 -16.345 0.000 
6. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.13 4.65 -16.568 0.000 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา คา Sig ในแตละดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วาตัวแปรท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือความคาดหวังและ
ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีผลทําใหการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลาวคือผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครตํ่ากวา
ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาถึงความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความคาดหวังและส่ิง
ท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 400 คน ผลการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ี
ไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สรุปผลได ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.8 โดยมีอายุต่ํากวา 18 ป คิดเปน
รอยละ 72.8 มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 43.8 ประกอบอาชีพนักเรียน
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 87.5 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.8 
 2. พฤติกรรมเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  ผู เขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร มาแลว 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 68.8 เหตุผลของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญมาทัศนศึกษา คิดเปนรอยละ 61.8 ชวงเวลาสวนใหญในการ
เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร คือ ชวง 10.00 น. - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 58.2 และ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลองมากอน   
คิดเปนรอยละ 50.8 
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 3. ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 19 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  
 

ความคาดหวัง 
 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คาดหวัง อันดับ 

1. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.13 0.668 มาก 1 
2. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 3.98 0.672 มาก 2 
3. ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.94 0.685 มาก 3 
4. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 3.85 0.580 มาก 4 
5. ดานเนื้อหา 3.97 0.673 มาก 5 
6. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 3.78 0.665 มาก 6 

ภาพรวม 3.91 0.657 มาก 
 
 จากตารางท่ี 19 พบวา ดานประโยชนท่ีไดรับ จากการศึกษาความคาดหวังจากการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดรับ
ความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด และยังไดรับความรูในเร่ืองของประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ฯลฯ อีกท้ังยังสามารถใชประโยชนทางกิจกรรม
นันทนาการภายในหองจัดแสดง รวมไปถึงยังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได
อีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.13) 
 ดานพฤติกรรมและความรูสึก จากการศึกษาความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมไดรับความรูจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไดรับความรูสึกแปลกใหม ทําให
เกิดความกระตือรือรนท่ีจะรวมสรางความเปนไทยใหคงอยูตอไป และยังใหความรูสึกท่ีดีเม่ือเขาชม
พิพิธภัณฑ  อีกท้ังยังสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทยเม่ือเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในการเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 3.98) 
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 ดานรูปแบบการนําเสนอ จากการศึกษาความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา  ในดานรูปแบบการนําเสนอนั้นมีความคิดสรางสรรค มีการ
นําเอาอุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในการบรรยาย มีการใชเทคนิคแสง สี เสียงรวมในการเสนอทําใหเกิด
ความนาสนใจ  และมีการใชเกมสเขามามีสวนรวมและเกิดความสุนกสนาน รวมไปถึงยังมีการ
จัดลําดับข้ันตอนในการเขาชมหองตาง ๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร  มีความคาดหวังในการเขาชมพิพิธภัณฑการเ รียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 3.94) 
 ดานพื้นท่ีจัดแสดง จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวา ขนาดและบริเวณหองจัดแสดงมีความเหมาะสม โดยมี
การแบงพื้นท่ีหองจัดแสดงอยางชัดเจน พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมีการปดทําการ 1 วัน และเปน
สถานที่ท่ีความอนุรักษใหคงไวแกคนรุนหลัง อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีสามารถหา
ความรูไดตลอดเวลาอีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวงั
ในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ีย
เทากับ 3.85) 
 ดานเน้ือหา จากการศึกษาความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร พบวา  เนื้อหาในการนําเสนอมีความเขาใจงาย มีเนื้อหาเพียงพอตอความตองการ
ของผูเขาชม เนื้อหามีความสนุกไมนาเบ่ือ เนื้อหาสรางความบันเทิงในการชม รวมไปถึงยังมีคุณคา
ทางวิชาการอีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในการ
เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 3.79) 
ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี จากการศึกษาความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูนําชมและเจาหนาท่ีมีการอธิบายใหความรูและความเขาใจอยางชัดเจน 
และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ  เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีโดยมีน้ําเสียง สีหนา กริิยาท่ีนา
ประทับใจ ทําใหเกิดความประทับใจในการเรียกใชบริการ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยู
ในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 3.78) 
 สรุปจากผลการศึกษา ความคาดหวังจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
จากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ีย
เทากับ 3.91) 
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  4. ส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 20 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู

แหงชาติกรุงเทพมหานคร ของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 

ส่ิงท่ีไดรับ 
 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับส่ิงท่ี
ไดรับ อันดับ 

1. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.65 0.448 มากท่ีสุด 1 
2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 4.60 0.438 มากท่ีสุด 2 
3. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 4.56 0.471 มากท่ีสุด 3 
4. ดานเนื้อหา 4.45 0.391 มาก 4 
5. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 4.11 0.549 มาก 5 
6. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 4.04 0.457 มาก 6 

ภาพรวม 4.40 0.459 มาก 
 
 จากตารางท่ี 20 พบวา ดานประโยชนท่ีไดรับ จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดรับ
ความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด และยังไดรับความรูในเร่ืองของประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ฯลฯ อีกท้ังยังสามารถใชประโยชนทางกิจกรรม
นันทนาการภายในหองจัดแสดง รวมไปถึงยังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได
อีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.65) 
 ดานรูปแบบการนําเสนอ จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา  ในดานรูปแบบการนําเสนอนั้นมีความคิดสรางสรรค มีการนําเอา
อุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในการบรรยาย มีการใชเทคนิคแสง สี เสียงรวมในการเสนอทําใหเกิดความ
นาสนใจ  และมีการใชเกมสเขามามีสวนรวมและเกิดความสุนกสนาน รวมไปถึงยังมีการจัดลําดับ
ข้ันตอนในการเขาชมหองตาง ๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
อยูในระดับมากท่ีสุด (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.60) 
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 ดานพฤติกรรมและความรูสึก จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมไดรับความรูจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไดรับความรูสึกแปลกใหม ทําให
เกิดความกระตือรือรนท่ีจะรวมสรางความเปนไทยใหคงอยูตอไป และยังใหความรูสึกท่ีดีเม่ือเขาชม
พิพิธภัณฑ  อีกท้ังยังสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทยเม่ือเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในการ
เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ อยูในระดับมากท่ีสุด (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.56) 
 ดานเนื้อหา จากการศึกษาสิ่งท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร พบวา  เนื้อหาในการนําเสนอมีความเขาใจงาย มีเนื้อหาเพียงพอตอความตองการ
ของผูเขาชม เนื้อหามีความสนุกไมนาเบ่ือ เนื้อหาสรางความบันเทิงในการชม รวมไปถึงยังมีคุณคา
ทางวิชาการอีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับใน
การเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 
4.45) 
 ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา ผูนําชมและเจาหนาท่ีมีการอธิบายใหความรูและความเขาใจอยาง
ชัดเจน และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ  เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีโดยมีน้ําเสียง สีหนา 
กิริยาท่ีนาประทับใจ ทําใหเกิดความประทับใจในการเรียกใชบริการ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ อยูใน
ระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.11) 
 ดานพื้นท่ีจัดแสดง จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร พบวา ขนาดและบริเวณหองจัดแสดงมีความเหมาะสม โดยมีการแบงพืน้ท่ีหองจดั
แสดงอยางชัดเจน พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมีการปดทําการ 1 วัน และเปนสถานท่ีท่ีความ
อนุรักษใหคงไวแกคนรุนหลัง อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีสามารถหาความรูได
ตลอดเวลาอีกดวย ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในการ
เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.04) 
 สรุปจากผลการศึกษา  ส่ิงท่ีได รับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับ
จากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (มีระดับคาเฉล่ีย
เทากับ 4.40) 
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  5. เปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังตอการเขาชมกับส่ิงท่ีไดรับจากการ

เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 

รายการ ความคาดหวัง 
( X ) 

ส่ิงท่ีไดรับ 
( X ) t-test Sig 

1.  ดานเนื้อหา 3.79 4.45 -15.559 0.000 
2.  ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.94 4.60 -20.232 0.000 
3.  ดานพื้นที่จัดแสดง 3.85 4.04 -5.870 0.000 
4.  ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 3.78 4.11 -9.579 0.000 
5.  ดานพฤติกรรมและความรูสึก 3.98 4.56 -16.345 0.000 
6.  ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.13 4.65 -16.568 0.000 
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา 1.ดานเนื้อหา 2.ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.ดานพ้ืนท่ีจัดแสดง 4.
ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 4.ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 6.ดานประโยชนท่ีไดรับ พบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีระดับส่ิงท่ีไดรับในแตละดาน จํานวน6 ดานมากกวาความ
คาดหวังพบวา จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับท้ัง 6 ดาน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน พบวา คา Sig ในแตละดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่น
คือความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีผล
ทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลาวคือผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครตํ่ากวาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
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การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ดานเน้ือหา จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวน
ใหญมีคาเฉล่ียตอดานเนื้อหามาก การนําเสนอมีความเขาใจงาย มีเนื้อหาเพียงพอตอความตองการ
ของผูเขาชม เนื้อหามีความสนุกไมนาเบ่ือ และยังสรางความบันเทิงในการชม รวมไปถึงยังมีคุณคา
ทางวิชาการอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ พัชรินทร  ภูพัฒน (2547) ไดศึกษาเร่ือง “การรับรูของ
ประชาชนท่ีมีตอการสรางเข่ือนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี” พบวา การรับรูของประชาชนท่ีมีตอ
การสรางเขื่อนปากมูล มีความแตกตางกันกับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และการรับรูของประชาชนท่ีมีตอการสรางเข่ือนปากมูลไมมีความแตกตางกับเพศ 
และรายได 
 2. ดานรูปแบบการนําเสนอ จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีคาเฉล่ียตอดานรูปแบบการนําเสนอมากและมากท่ีสุด โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนําเสนอท่ีมี ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ มีการ
นําเอาอุปกรณท่ีทันสมัย และมีการนําเอาเทคนิคท่ีนาสนใจ ทําใหเกิดความสนุกสนานในการชม ซ่ึง
สอดคลองกับ ชันัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา (2549) ไดศึกษาเร่ือง “การใชประโยชนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรูจริยธรรมของเยาวชน” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ลักษณะการแสวงหา และเรียนรูทางจริยธรรมผานส่ือในลักษณะผสมผสานท้ังส่ือบุคคล ส่ือมวลชน 
และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเปดรับและการตอบกลับสารเก่ียวกับจริยธรรมผานส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับตํ่ามาก และเคร่ืองมือท่ีกลุมตัวอยางเปดรับในระดับตํ่ามากท่ีสุด
ไดแก เว็บไซต (website) จดหมายอีเล็กทรอนิกส (e-mail) และเว็บบอรด (webboard)  
 3. ดานพื้นท่ีจัดแสดง จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
พิพิธภัณฑ การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีคาเฉล่ียตอดานพ้ืนท่ีจัดแสดงมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามมีพอใจตอ
ขนาดและบริเวรหองจัดแสดง เปนสถานท่ีท่ีควรอนุรักษไวและยังสามารถเปนแหลงเรียนรูนอก
หองเรียนท่ีสามารถหาความรูไดตลอดเวลาอีกดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ พิเชษฐ  จันทรรังษีฉาย (2548) 
ไดศึกษาเร่ือง “แนวความคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน” พบวา 
พิพิธภัณฑทองถ่ินควรตั้งอยูในเขตการใชท่ีดินทางศาสนาก็ดี นันทนาการก็ดี หรืออนุรักษก็ดี ควรมี
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ความสัมพันธกับเอกลักษณของทองถ่ินนั้นดวย เชน โบราณสถาน เขตเมืองเกา วัดเกา เปนตน ใน
สวนสภาพแวดลอมโดยรอบนั้น ควรมีทางเขาออกเชื่อตอกับถนนสายหลัก ซ่ึงมีมุมมองเวนระยะ
เพื่อการมองเห็นพอสมควร และรูปแบบอาคารควรแตกตางจากสถาปตยกรรมโดยรอบ เพื่อสราง
เอกลักษณจากความขัดแยง ลักษณะของการจัดผังแบบเปดโลง เพื่อใหอาคารสามารถระบายอากาศ
ไดดี และจะทําใหเกิดพื้นที่โลงตรงกลางผนังสําหรับนําแสงธรรมชาติมาใชไดอีกทางหนึ่ง 
 4. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
พิพิธภัณฑ การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีคาเฉล่ียตอดานผูนําชม/เจาหนาท่ีอยูในระดับมาก โดยเจาหนาท่ีมีการ
ใหขอมูลอยางชัดเจนตอบโจทยผูเขาชม อีกท้ังยังมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และยังมีความประทับใจใน
การเรียกใชบริการ ซ่ึงขัดแยงกับ พิณวลี  อังศุพันธ (2551) ไดศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา” พบวา
ในปจจุบันพิพิธภัณฑท้ัง 4 แหง ระบบการบริหารจัดการยังขาดปจจัยท่ีสําคัญไดแก 4M คือ การขาด
บุคลากร(Man) ท่ีมีความรูและความเขาใจในงานพิพิธภัณฑ ท้ังเร่ืองของการดําเนินงาน การดูแล
รักษา ซอมแซมวัตถุท่ีถูกตองและเหมาะสม ขาดวัสดุ อุปกรณ (Material) ท่ีตองใชในการดําเนินงาน
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณรายรับรายจายท่ีชัดเจน และตอเนื่อง 
(Money) ไมวาจะเปนเร่ืองของ สาธารณูปโภค คาจางบุคลากร คาวัสดุส่ิงพิมพ และขาดการวางแผน
งานท่ีมีความม่ันคงและยั่งยืน (Management) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 
 5. ดานพฤติกรรมและความรูสึก จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขา
ชม พิพิธภัณฑ การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีคาเฉล่ียตอดานพฤติกรรมและความรูสึก อยูในระดับมาก และมาก
ท่ีสุด โดยเมื่อเขาชมแลวเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไดรับความรูสึกแปลกใหม ทําใหเกิด
ความกระตือรือรนที่จะรวมสรางความเปนไทยใหคงอยูตอไป และยังใหความรูสึกท่ีดีเม่ือเขาชม
พิพิธภัณฑ อีกทั้งยังสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย ซ่ึงสอดคลองกับ สิรินยา  จุรุเทียบ (2546) 
ไดศึกษาเร่ือง “การนําเสนอระบบจัดการพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ เพ่ือการศึกษาของชุมชน” 
พบวาพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ มีประโยชนในหลายดานท้ังใหความรู ความรูสึกภูมิใจใน
ภูมิลําเนาตลอดจนสนุกสนานเม่ือเขาชม นอกจากพิพิธภัณฑยังมีประโยชนในการสอนและสามารถ
ใชเปนส่ือการสอนในหลากหลายวิชาได พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุจึงถือไดวาเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตท่ีสําคัญของชุมชน 
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 6. ดานประโยชนท่ีไดรับ จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวาผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีคาเฉล่ียตอดานพฤติกรรมและความรูสึก อยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
โดยผูเขาชมไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดรับความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด และยัง
ไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ฯลฯ อีกท้ังยัง
สามารถใชประโยชนทางกิจกรรมนันทนาการภายในหองจัดแสดง รวมไปถึงยังสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ประภาภรณ พลายมณี (2551) ไดศึกษา
เร่ือง “ความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจ จากการใชอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคาดหวังจะไดรับความบันเทิง
สนุกสนานและผอนคลายความเครียด  ในขณะท่ีความคาดหวังเพื่อใชสนทนาผานหนา
จอคอมพิวเตอร การรับ-สง และถายดอนขอมูล และการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีนอยท่ีสุด 
ในสวนดานของการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา กลุมตัวอยางมีการใช
ประโยชนเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด มากกวาเพื่อการศึกษาหาความรู หรือ
ติดตามขาวสารสําคัญท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 7. ดานการเปรียบเทียบ จากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานในแตละ
ดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการ
เ รียนรูแห งชาติก รุง เทพมหานคร  มีผลทําใหการ เข าชมพิพิธภัณฑการ เ รียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลาวคือผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มี
ความคาดหวังในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครตํ่ากวาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
อยางมีนัยสําคัญ 0.05  
 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ืองความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 18 ป 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท เจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของควรนําขอมูลท่ีไดมาทําการวางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธเพื่อเปนการเพ่ิม
กลุมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน 
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 2. ดานการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาผูเขา
ชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานคร มาแลว 1 คร้ัง เหตุผลของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมาทัศนศึกษา ชวงเวลาสวนใหญในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ ของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ชวง 10.00 น. - 12.00 น. และ กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเขา
ชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลองมากอน ส่ิงท่ีตองปรับปรุงคือเพิ่มเนื้อหาในการ
นําเสนออยูสมํ่าเสมอเพื่อใหผูท่ีมาหาขอมูลทํารายงานไดขอมูลใหม ๆเพิ่มเติม และครบถวนตาม
ตองการ 
 3. เนื้อหาในการนําเสนอ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญมีความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมาก ดังนั้นผูเกี่ยวของหรือเจาหนาท่ีควรรักษาระดับ
มาตรฐานของเน้ือหาใหไดมาตรฐานตอไป และพัฒนาใหมีความนาเบื่อนอยท่ีสุด 
 4. ดานรูปแบบการนําเสนอ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร
สวนใหญมีความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก ควรหารูปแบบท่ีแปลกใหม
กวาเดิมในการนําเสนอขอมูลเพื่อใหกลุมเปาหมายพึงพอใจมากท่ีสุด 
 5. ดานพื้นท่ีจัดแสดง ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญมีความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครควรเปดใหเขาชมทุกวัน 
 6. ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญมีความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู
สมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรมทุก ๆ เดือน เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 7. ดานพฤติกรรมและความรูสึก ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร
สวนใหญมีความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมากและมากท่ีสุด ควรรักษามาตรฐานในระดับนี้
ตอไป และศึกษาปญหาเกิดจากดานพฤติกรรมและความรูสึกเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
8.ดานประโยชนท่ีไดรับ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความ
คาดหวังและส่ิงท่ีไดรับอยูในระดับมากและมากท่ีสุด ควรรักษามาตรฐานในระดับนี้ตอไป และ
ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการเพิ่มใหตรงตามกลุมเปาหมาย เชน ของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จนถึง
ผูใหญเปนตน  
 9. สามารถใชประโยชนจากการศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาปรับปรุงในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ใหอยูในระดับมากและมากท่ีสุดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาตอยอดถึงปญหาของผู เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ เชน ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพื้นท่ีจัดแสดง ดาน
ผูนําชมและเจาหนาท่ี ดานพฤติกรรมและความรูสึก และดานประโยชนท่ีไดรับ เพื่อขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาถึงปญหาตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. ควรมีการศึกษาเฉพาะกลุมท่ีเจาะลึกลงไป  เชน  ครู  อาจารย  นักศึกษา  และ
นักทองเท่ียวตางชาติ ในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เพื่อเปน
ประโยชนในการเรียนการสอน หรือนํามาประกอบการผลิตส่ือการสอนในวิชาท่ีเกี่ยวของตอไป 
หรือเปนทางเลือกท่ีใชเปนแหลงเรียนรู อีกท้ังยังสามารถบอกเลาเร่ืองราวของการกําเนิดประเทศ
ไทยใหกับนักทองเท่ียวตางชาติรับทราบประวัติศาสตรของประเทศไทยอีกดวย  
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนิทรรศการช่ัวคราวของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความคาดหวังและสิ่งท่ีรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 4. ควรมีการเก็บขอมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน การทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกท่ีมีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึนและ ศึกษาถึงปญหาท่ีผูเขาชมไดรับเพื่อนําขอมูลท่ี
ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ณ จุด ๆ นั้น และสงตอใหผูเกี่ยวของหรือผูดูแลรับผิดชอบของ
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ไดปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูเขา
ชมมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3 ความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ตรงกับขอความท่ีทานพิจารณาเลือก หรือ พจิารณาวาทานมี
ความคิดเหน็ตามขอความนัน้วาอยูในระดบัใดในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
1. เพศ 
   ชาย   หญิง 
2. อายุ 
   ต่ํากวา 18 ป   18 - 23 ป   24 - 29 ป   
   30 - 35 ป   36 - 40 ป   41 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษาตอนตน   ประถมศึกษาตอนปลาย   ปวช. / ปวส. 
    มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท หรือ สูงกวา   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………… 
4. อาชีพ 
    นักเรียน/นักศึกษา   พนักงาน   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    รับจาง   ธุรกิจสวนตัว   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……… 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
    นอยกวา 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท   10,001 – 15,000 บาท
   15 ,001 – 20,000 บาท   20 ,001 – 25,000 บาท   25,000 บาท ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขาชมพิพิธภณัฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
6. ทานเคยเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตคิร้ังนี้เปนคร้ังท่ีเทาไหร 
   คร้ังแรก   คร้ังท่ี 2   คร้ังท่ี 3 
   คร้ังท่ี 4   คร้ังท่ี 5   มากกวา 5 คร้ัง 
7. เหตุผลของการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
   ทัศนศึกษา   เก็บขอมูลทํารายงาน   
   มาศึกษาดงูานกับคณะทํางาน   สนใจอยากดแูละศึกษาเพิ่มเติม 
   มาเท่ียวกบัครอบครัว   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………… 
8. ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
   10.00 น. – 12.00 น.   12.01น. – 14.00 น.  
   14.01 น. – 16.00 น.   16.01น. – 18.00 น. 
9. ทานเคยเขาชมพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ภายในกรุงเทพมหานครมากอนหรือไม 
   ไมเคย   เคย (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ)  
    พิพิธภณัฑพระท่ีนั่งวิมานเมฆ 
    พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระนคร 
    พิพิธภณัฑวังสวนผักกาด 
    พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง 
    พิพิธภณัฑเด็กกรุงเทพมหานคร 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………… 
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ตอนท่ี 3 ความคาดหวังและส่ิง ท่ีได รับจากการเข าชมพิพิธภัณฑการเ รียนรู แหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ตรงกับขอความท่ีทานพิจารณาเลือก หรือ พจิารณาวาทานมี
ความคิดเหน็ตามขอความน้ันวาอยูในระดับใดในชอง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทาน 

 ความหมาย : 5 = มากท่ีสุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = นอย , 1 = นอยท่ีสุด 
 (โดยเลือกหัวขอความหวังและสิ่งท่ีไดรับ อยางละ 1 คําตอบเทานั้น) 
 

ความคาดหวงั ส่ิงท่ีไดรับ 
รายการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 เนื้อหาท่ีนําเสนอเขาใจงาย 

          

1.2  เนื้อหามีเพียงพอตอความตองการ           
1.3 เนื้อหามีความนาเบ่ือไมสนุก           
1.4 เนื้อหาสรางความบันเทิงในการชม           
1.5 มีคุณคาทางวิชาการ           

2. ดานรูปแบบการนําเสนอ 
2.1 มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 

          

2.2 อุปกรณในการนําเสนอมีความทันสมัย           
2.3 มีการใชเทคนิค แสงสีเสียงในการนําเสนอทําใหเกิด

ความนาสนใจ 
          

2.4 มีการใชเกมสเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ เพื่อใหเกิด
ความมีสวนรวม และเกิดความสนุกสนาน 

          

2.5 มีการจัดลําดับข้ันตอนในการชมหองตางๆ เพื่อใหงายตอ
ความเขาใจ 

          

3. ดานพื้นท่ีจัดแสดง 
3.1 ขนาดและบริเวณแตละหองจัดแสดงมีความเหมาะสม 

          

3.2 มีการแบงพื้นท่ีหองจัดแสดงอยางชัดเจน           
3.3 พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติควรเปดทุกวัน           
3.4 เปนสถานท่ีท่ีควรอนุรักษใหคงไว           
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ความคาดหวงั ส่ิงท่ีไดรับ 
รายการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.5 เปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีสามารถหาความรูได

ตลอดเวลา 
          

4. ผูนําชม/เจาหนาท่ี 
4.1 ใหความรูอยางเขาใจและชัดเจน 

          

4.2 เจาหนาท่ีมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ           
4.3 เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี           
4.4 เจาหนาท่ีมีน้ําเสียง สีหนา กิริยา ท่ีนาประทับใจ           
4.5 มีความประทับใจในการเรียกใชบริการ           

5. ดานพฤติกรรมและความรูสึก 
5.1 มีความสุขเม่ือทานไดรับความรูจากพิพิธภัณฑการเรียนรู

แหงชาติ 

          

5.2 เม่ือเขาชมไดพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและรูสึก
แปลกใหม 

          

5.3 ทําใหมีความกระตือรือรนท่ีจะรวมสรางความเปนไทยให
คงอยูตอไป 

          

5.4 รูสึกดีเม่ือเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ           
5.5 เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยเม่ือเขาชมพิพิธภัณฑ

การเรียนรูแหงชาติ 
          

6. ดานประโยชนท่ีไดรับ 
6.1 ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

          

6.2 ไดรับความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด           
6.3 ไดรับความรูในเร่ืองของประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร 

วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
          

6.4 ใชประโยชนทางกิจกรรมนันทนาการภายในหองให
ความรูตาง ๆ 

          

6.5 นําความรูใหมๆท่ีไดรับ ไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได           
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………….………………… 
….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 

 
ขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาทําแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชญิเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Valid 400 100.0 
Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 400 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.956 .955 60 
 
 
Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.158 3.322 4.702 1.380 1.415 .121 60 
Item Variances .440 .230 1.212 .982 5.277 .029 60 
Inter-Item Correlations .260 -.162 .964 1.126 -5.949 .045 60 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
E1_1 245.73 420.786 .589 . .955 
E1_2 245.73 420.621 .583 . .955 
E1_3 245.41 421.932 .466 . .955 
E1_4 245.79 418.793 .573 . .955 
E1_5 245.68 420.886 .571 . .955 
E2_1 245.49 417.659 .710 . .954 
E2_2 245.50 418.271 .688 . .954 
E2_3 245.50 417.815 .683 . .954 
E2_4 245.52 417.819 .710 . .954 
E2_5 245.55 417.666 .719 . .954 
E3_1 245.65 421.346 .672 . .954 
E3_2 245.69 420.281 .699 . .954 
E3_3 245.80 418.319 .495 . .955 
E3_4 245.46 422.715 .591 . .955 
E3_5 245.46 421.191 .681 . .954 
E4_1 245.65 418.463 .709 . .954 
E4_2 245.69 418.379 .710 . .954 
E4_3 245.68 418.626 .712 . .954 
E4_4 245.68 418.255 .718 . .954 
E4_5 245.68 418.314 .711 . .954 
E5_1 245.51 418.792 .687 . .954 
E5_2 245.49 418.727 .691 . .954 
E5_3 245.47 418.345 .679 . .954 
E5_4 245.48 418.892 .668 . .954 
E5_5 245.45 418.454 .694 . .954 
E6_1 245.33 419.581 .667 . .954 
E6_2 245.33 420.312 .643 . .954 
E6_3 245.33 420.001 .662 . .954 
E6_4 245.31 419.002 .677 . .954 
E6_5 245.35 418.277 .669 . .954 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
a1_1 245.11 433.139 .252 . .956 
a1_2 245.14 434.455 .191 . .956 
a1_3 244.83 438.740 .003 . .957 
a1_4 244.95 434.666 .185 . .956 
a1_5 244.99 436.313 .118 . .956 
a2_1 244.82 429.450 .438 . .955 
a2_2 244.78 429.011 .470 . .955 
a2_3 244.76 428.809 .494 . .955 
a2_4 244.79 428.721 .497 . .955 
a2_5 245.12 430.645 .333 . .956 
a3_1 245.46 434.791 .129 . .957 
a3_2 245.58 435.733 .100 . .957 
a3_3 246.14 416.929 .467 . .956 
a3_4 244.94 433.595 .226 . .956 
a3_5 245.00 432.912 .244 . .956 
a4_1 245.38 426.737 .425 . .955 
a4_2 245.51 427.609 .383 . .956 
a4_3 245.23 429.789 .369 . .956 
a4_4 245.32 426.515 .471 . .955 
a4_5 245.28 428.691 .376 . .956 
a5_1 244.92 429.934 .395 . .955 
a5_2 244.87 430.447 .383 . .955 
a5_3 244.90 430.249 .389 . .955 
a5_4 244.92 430.415 .377 . .955 
a5_5 244.88 429.747 .411 . .955 
a6_1 244.76 430.692 .412 . .955 
a6_2 244.78 431.119 .366 . .956 
a6_3 244.78 429.601 .434 . .955 
a6_4 244.77 429.900 .391 . .955 
a6_5 244.93 426.990 .421 . .955 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - สกุล นางสาวฤทัย  นิธิธนวิชิต 
ท่ีอยู  บานเลขท่ี 645 หมูบานเสนาวิลลา84 ถนนแฮปปแลนด คลองจั่น บางกะป  
  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 พ.ศ. 2551  ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและ 
  เอกชน บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2551 – 2552 บริษัท MICEtro Enterprise Co, Ltd. 
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