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(ก)  
 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ 
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

 
ชื่อผู้วิจัย วรินทร   พลขัน 
 

บทคัดย่อ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการน าชม
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วย สื่อ
กิจกรรม  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของนักเรียน  จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง  100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และ

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าร้อยละเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 และหาค่าเฉลี่ย  ( ̅) 
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1-6 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านการน าชมด้วยสื่อ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในเนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  มีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับค าถามที่ว่าพระเครื่อง  ชื่อดังของจังหวัด
พิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร ได้ผลความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 66  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6  มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1  ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในทุกๆ เนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ผลความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45, ร้อยละ 
89) สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รายข้อ ดังนี้ สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยเพ่ิม
ความน่าสนใจให้แก่การน าชม ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55, ร้อยละ 91) สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยให้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52, ร้อยละ 90.4)  ความสนุกสนานที่ได้จากการ    
น าชมผ่านสื่อกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.41, ร้อยละ 88.2) และสื่อกิจกรรมสามารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจ  
ต่อเนื้อหาที่จัดแสดง (ค่าเฉลี่ย 4.33, ร้อยละ 86.6) 
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กิตติกรรมประกาศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

รายงานการวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดีเนื่องจากได้รับความเอาใจใส่  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง  
และให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ฯ 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  และ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์      
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงการแนะน าวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ขอขอบคุณ  กองนโยบายและแผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย
และให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัย 

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เจ้าของผลงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาอ้างอิง 
ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูง  จึงขอกราบขอบพระคุณ       

มา ณ  ที่นี้ 

 
 

วรินทร     พลขัน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
1  เปิดให้บริการเมื่อวันที่  7  สิงหาคม พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอยู่ ในประเภทพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา (University Museum)  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้นอกเหนือจากในห้องเรียนหรือการศึกษาในต าราทั่วไป  ประกอบกับปรัชญา
การศึกษาสมัยปัจจุบันไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  แต่ได้เน้นในด้าน
การใช้วิจารณญาณและการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ  ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งประชาชนภายนอกเข้าศึกษาหาความรู้ได้ด้วย  ซึ่งรูปแบบการจัดแสดงจัดแสดง
ข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 เป็นนิทรรศการที่น าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว
และเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย   

ปัจจุบันลักษณะการจัดแสดงนิทรรศการและการน าเสนอข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นนิทรรศการถาวร
ที่จัดแสดงเรื่องราว ผ่านบอร์ดนิทรรศการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลเป็น
นิทรรศการที่มุ่งจัดเพ่ือการศึกษา และให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เข้าชม ประกอบกับการ
ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้มีความทันสมัยด้วยสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ต้องใช้งบประมาณ  
จ านวนมาก ส่งผลต่อการสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เข้าชม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนมีการหยอกล้อ พูดคุย และส่งเสียงดังในขณะที่
วิทยากรบรรยายข้อมูล ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการน าชม และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การรับรู้
ข้อมูลที่วิทยากรต้องการถ่ายทอดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาวิธีการ
น าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน  เพ่ือสร้างความสนุกสนานและและเพ่ิมความน่าสนใจ  ส่งผลให้
กระบวนการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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1.2 ปัญหำกำรวิจัย 
นักเรียนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 1 ไม่ตั้งใจฟัง มีการหยอกล้อ พูดคุย และส่งเสียงดังในขณะที่วิทยากรบรรยาย 
ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย 

สื่อกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือไม่ 
 
1.4 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับ
นักเรียน 

 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.5.1 ระบุประเด็นที่ศึกษา 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 1แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน  25 คน 
 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบก าหนดโควตา 
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  1.5.3 ระยะเวลา 
 การวิจัยนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2561 
 1.5.4  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ คือ การน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 ตัวแปรตาม คือ  

 - ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก   
และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  - ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ           
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรม 
 
1.6 นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรม  หมายถึง  การตอบค าถามเก่ียวกับเนื้อหาภายในพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง  การใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาภายในพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความหลากหลายสามารถเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาวิธีการน าชมต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.1 หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี  
 ในการวิจัย การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน  ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ดังนี้ 
 2.1.1 บริบทของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 - ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 - การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 - สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 2.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 - ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 - ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 2.1.3 ทฤษฎีเกมกับกำรศึกษำ 
 - เกมการศึกษามีความส าคัญและความเป็นมาอย่างไร 
 - ความหมายของเกม 
 - ประเภทของเกม 
 - การเรียนรู้ผ่านเกม  (Game-Based Learning หรือ GBL) 
 - ประโยชน์ของเกมการศึกษา 
 2.1.4 เกมประกอบกำรน ำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ     
กำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 
2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1.1 บริบทของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 - ควำมเป็นมำของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้ งเป็นหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนวิ ชาการตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ท าหน้าที่ตามแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีชื่อแรกตั้งคือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม     
ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครู  เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
หน่วยงานนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ปี พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดตั้งหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่         
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเดิมจึงได้ถูกจัดตั้งเป็น ส านักศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งปี พ.ศ. 2542 - 2547 อยู่ในการ
ก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และปี พ.ศ.  2545 - 2547 อยู่ในการดูแลของ          
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
 ปี พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย         
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโครงสร้างหน่วยงานตามแบบมหาวิทยาลัยที่จัดให้      
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และต าแหน่งผู้อ านวยการเทียบเท่า
รองอธิการบดี และ คณบดี  
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากจะมีความเป็นมาโดยเนื้องานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยแล้วยังมีความเป็นมาในฐานะเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานอ่ืน  ดังนี้ 
 พ.ศ. 2520 ท าหน้าที่เป็นหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานฝาก
ของกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 
 พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจากหน่วยประเคราะห์เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ส่งเสริมฯ เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในบทบาท
หน้าที่หน่วยงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2535 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด          
ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด  มีหน้าที่ดูแลงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น          
ในโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับ
จังหวัด ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แห่งชาติ ก็ได้มีมติให้เพ่ิมบทบาทของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้ อม
ศิลปกรรม 
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 พ.ศ. 2549 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เคลื่อนย้ายหน่วยงานมาตั้งอยู่ที่               
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (เก่า)ซึ่งแต่เดิมเป็นหอสมุด โดยมีโครงสร้างอาคารเป็น 2 ชั้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 
2549 เป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาท      
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ในบริเวณชั้น 1 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2553 ได้รับงบไทยเข้มแข็งจากกลุ่มจังหวัด จ านวน  19 ล้านบาท ก่อตั้งศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในบริเวณชั้น 2 ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2553 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุง      
ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 จ านวน 30 ล้านบาท          
(งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก)   
 พ.ศ. 2553  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกให้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม    
โดยระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพุทธศาสนา การเกิดจิตส านึกและ
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน น ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 พ.ศ. 2555  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกให้ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดพิษณุโลก       
พร้อมสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานทุกป ี  
 - กำรจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มี 2 ส่วน ดังนี้ 
 พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  

 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  พัฒนาการและเอกลักษณ์ของ

จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเนื้อหาการจัดแสดง  ดังนี้ 

1) ห้องแนะน ำจังหวัดพิษณุโลก 

 พิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอพรมพิราม 

อ าเภอ วัดโบสถ์ อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย อ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง เป็นเขต
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เทือกเขาสูงและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าหลายสาย ซึ่งส่วนใหญ่ไหลลงมารวมกันเป็นล าน้ า

น่านตอนล่าง โดยมีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าน่าน และแม่น้ าแควน้อย 

2) ห้องปฐมสมัยสุโขทัย 

ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 นี้เมืองสองแควจึงมีฐานะเป็นเสมือนราชธานีของรัฐ

สุโขทัยนานถึง 7 ปี คือระหว่าง พ.ศ.1905 ถึง  พ.ศ.1912 ในระหว่างนั้นได้มีการก่อสร้างพระบรมธาตุ

และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าพระบรมธาตุที่ก่อขึ้นในสมัยของพระองค์นั้นน่าจะเป็น    

พระบรมธาตุแบบเจดีย์ยอดทองและเชื่อกันว่าได้ทรงโปรดฯ ให้ช่างหล่อพระพุทธรูปส าคัญขึ้น 3 องค์ 

คือพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา รัชสมัยของพระองค์พระพุทธศาสนาเถรวาท

ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 

3) ห้องใต้เงำอยุธยำ   

ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เมืองพิษณุโลกได้ด ารงฐานะส าคัญเป็นเมือง   

ราชธานีของกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างที่พระองค์ทรงประทับที่พิษณุโลกเพ่ือท าศึกกับเมืองเชียงใหม่

และผนวชที่วัดจุฬามณี รวมเวลานานถึง 25 ปี 

การสงครามยุทธหัตถี เป็นการยุทธที่ ส าคัญและกล่ าวถึง ในต านานความเชื่อของ

พระมหากษัตริย์ว่ามีแต่พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพระมหาจักรพรรดิเท่านั้นที่ทรงกระท ายุทธหัตถี 

เนื่องจากการรบบนหลังช้างมักจะกระท าในศึกใหญ่ที่ส าคัญ และผู้ทรงกระท ายุทธหัตถีจะได้ชื่อเป็น

เกียรติก้องไปทั้งชมพูทวีป ยุทธหัตถีที่ส าคัญปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่ 5 ครั้ง แต่ครั้งที่ส าคัญ

ที่สุดในประวัติศาสตร์การสงครามของไทยคือ สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหา

อุปราชา แห่งหงสาวดี เมื่อ พ.ศ.2135 ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะเหนือสมเด็จ

พระมหาอุปราชา การยุทธหัตถีครั้งนั้นมีผลท าให้กองทัพพม่าไม่มาท าสงครามรุกรานกรุงศรีอยุธยา   

อีกนานนับร้อยปี 

4) ห้องร่มบำรมีมหำจักรีวงศ์    

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช ได้น ากองทัพเมือง

พิษณุโลกท าสงครามกับกองทัพพม่าหลายครั้ง จนถึง  พ.ศ.2308  กองทัพพม่าโดยแม่ทัพอะแซหวุ่นกี้ 

ได้น าก าลังเข้าตีพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระราชด าริเห็นว่ากองทัพไทยมีก าลังน้อย 

จึงควรจะถอยกลับไปตั้งรับที่กรุงธนบุรี เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ฯ จึงได้ตีหักกองทัพพม่า

ออกมาแล้วทิ้งเมืองพิษณุโลกไว้เบื้องหลัง 
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เมืองพิษณุโลกในครั้งนั้นได้ถูกกองทัพพม่าเผาท าลายจนหมดสิ้น คงเหลือเฉพาะวัดพระศรี  

รัตนมหาธาตุบางส่วนโดยเฉพาะวิหารพระพุทธชินราชเท่านั้นที่ยังคงสภาพดีอยู่ดังเดิมทุกประการ 

เมืองพิษณุโลกในสมัยรัตนโกสินทร์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 มีฐานะเป็นเมืองเอกของ    

หัวเมืองฝ่ายเหนือช่วงระหว่างปีพ.ศ.2325 ถึงพ.ศ.2328 มีศึกพม่าท าให้ต้องอพยพทหารและ

ประชาชนไปยังเมืองนครสวรรค์ ท าให้พิษณุโลกเป็นเมืองร้างไปหลายปี 

หลังบ้านเมืองสงบศึกสงครามกับพม่าแล้ว เมืองพิษณุโลกจึงได้ค่อยฟ้ืนฟูขึ้นมาเป็นล าดับ      

มีการสร้างบ้านแปงเมืองจากหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่ ผู้คนจากที่ต่างๆ หลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามา   

ตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน จนกล่าวได้ว่าเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมาก

เมืองหนึ่ง 

หลังทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว          

เมืองพิษณุโลกอยู่ในฐานะจังหวัดทางเหนือที่ยังคงความส าคัญเพราะยังถือว่าเป็นจั งหวัดที่เป็นประตู   

สู่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีที่ตั้งของหน่วยทหารที่ส าคัญ และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญมาจนถึง

ปัจจุบันที่ถือเป็นเส้นทางการเศรษฐกิจและคมนาคมระหว่างประเทศในลักษณะสี่แยกอินโดจีน        

คือ  ทิศตะวันตกไปพม่า ทิศเหนือไปพม่า ลาว ทิศตะวันออกไปลาว เวียดนาม กัมพูชา ทิศใต้ผ่าน

กรุงเทพฯไปมาเลเซีย สิงคโปร์ 

5) ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 1  

ดนตรีมังคละเป็นดนตรีพ้ืนบ้านของชาวจังหวัดพิษณุโลกที่เล่นสืบทอดกันมาช้านาน        

จากบันทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ในจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก กล่าวถึง

การเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก ในปีพ.ศ.2444 ได้กล่าวถึงมังคละไว้ว่า เป็นวงดนตรีของ            

ชาวพิษณุโลกสามารถเล่นได้ทุกงานและมีการเล่นเป็นอาชีพ แต่เดิมการเล่นมังคละมีแต่เพียงการ

บรรเลงดนตรีเท่านั้น ต่อมาในปีพ.ศ.2511 อาจารย์อนงค์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งหัวหน้า

หมวดวิชานาฏศิลป์ของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นผู้คิดริเริ่มท่าร าของชายหญิง

ประกอบการบรรเลงดนตรีมังคละเพ่ือให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันดนตรีมังคละได้รับ

การพัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

วงมังคละประกอบด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ดังนี้ 

 (1) กลองมังคละ  เป็นกลองที่มีลักษณะคล้ายกลองยาว แต่มีขนาดเล็กกว่า การตี

กลองมังคละจะดังโกร๊กๆ ท าให้บางท้องถิ่น เรียกว่า โกรก หรือมังคละโละ 
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 (2) กลองสองหน้า  เป็นกลองขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายกลองมลายูหรือกลองแขก 

ในวงมังคละวงหนึ่งจะมีกลองสองหน้า ประมาณ 3-4 ใบ เพื่อให้จังหวะต่างกัน 

 (3) ฆ้อง  ฆ้องที่ใช้เล่นในวงมังคละ จะแขวนอยู่บนคานหาม 3 ใบ และมีขนาด

แตกต่างกัน ฆ้องใบเล็กจะแขวนอยู่ส่วนหน้า เรียกว่าเหม่งหน้า จะใช้ตีน าวงก่อนจะเล่นมังคละ 3 ครั้ง 

เมื่อเปลี่ยนแพลงจะใช้รัวจังหวะ ทั้งยังใช้ตีเพ่ือประกอบจังหวะตลอดการเล่น ฆ้อง 2 ใบ หลังมีขนาด

เท่ากัน แขวนคู่กันคนละข้าง ใช้ตีเพ่ือให้จังหวะสลับกันข้างละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาที่เล่น คานหามฆ้อง

มังคละนิยมแกะสลักเป็นรูปพญานาค จระเข้ พญาหงส์หรือปลา และถือเป็นของสูงชั้นหนึ่งของวง 

 (4) ปี่  การเล่นมังคละจะใช้ปี่เดินท านองเพ่ือให้เกิดความเร้าใจ 

 (5)  ฉาบ เป็นเครื่องก ากับจังหวะ บางครั้งจะน ากรับมาใช้ร่วมด้วยโดยใช้ตีเพ่ือเสริม

ลีลาของผู้เล่น 

6) ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2   

วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรวิหำร (วัดใหญ่)     

ตั้งอยู่ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลกเป็นวัดส าคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลกนี้

เป็นวัดที่มีความส าคัญยิ่งทั้งในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย 

เป็นวัดหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร”ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช”       

หรือชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า  “หลวงพ่อใหญ่” 

พระพุทธชินรำช   

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรม

ราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ลักษณะของ    

พระพุทธชินราชนั้นสวยงามมาก เส้นนอกรอบพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลา      

เป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ได้รับการกล่าว

ขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามท่ีสุดในโลก  

ประเพณีแข่งเรือยำว     

จังหวัดพิษณุโลกได้ฟ้ืนฟูการแข่งเรือยาวให้เป็นประเพณีส าคัญประจ าทุกปีจนกลายเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ปฏิบัติยึดถือ จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งจะจัดประมาณเดือน

กันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีการแข่งขันเรือหลังจากน าผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช      

และในงานนี้จะมีการประกอบขบวนเรือการแข่งขันเรือยาวประเพณีและมีการประดับขบวนเรือต่างๆ 
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สวยงามน่าชม งานนี้เป็นประเพณีประจ าจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น ณ บริเวณแม่น้ าน่าน หน้าวัดพระศรี

รัตนมหาธาตุฯ 

ประเพณีปักธงชัย อ ำเภอนครไทย        

เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอ าเภอนครไทย โดยมีความเชื่อว่า อ าเภอนครไทยคือเมือง     

บางยาง ซึ่งในอดีตพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพ่ือขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้น     

พ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจึงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ไว้บนยอดเขาช้างล้วงเพ่ือเป็นอนุสรณ์

แห่งชัยชนะ ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี        

โดยชาวบ้านจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย และน าขึ้นไปยังเขาช้างล้วงเพ่ือปักธงชัย โดยมีพระสงฆ์       

ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ปัจจุบันมีการจัดเป็นงานประเพณีประจ าปีของอ าเภอโดยในงานมีกิจกรรม

ส าคัญ ได้แก่ การประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้างล้วง และการประกวดธิดาปักธง เป็นต้น 

ไก่ชนพระนเรศวร 

“ไก่เฉลยตัวนี้ อย่าว่าแต่จะตีกันอย่างกีฬาในวังเหมือนอย่างวันนี้เลย ตีพนันบ้านเมืองกัน      

ก็ยังได้” 

เป็นพระราชด ารัสของสมเด็จพระนเรศวร แก่มังสามเกียดในคราวที่พระองค์ทรงท้าตีไก่    

ต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าบุเรงนอง ณ เมืองหงสาวดีและทรงได้รับชัยชนะในครั้งนั้น โดยไก่ที่พระองค์

ทรงตีชนะนั้น ต่อมาได้สืบทอดและพัฒนาสายพันธุ์เป็นพันธุ์ไก่เหลืองขาว หรือไก่ชนพระนเรศวร 

ปัจจุบัน 

สุนัขพันธุ์บำงแก้ว 

เป็นสุนัขไทยพันธุ์หนึ่ง มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่หมู่บ้านบางแก้ว ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก 

พระเครื่องเมืองพิษณุโลก 

พระเครื่องที่น่าสนใจที่สุดของเมืองพิษณุโลก ได้แก่ พระนางพญา ซึ่งปัจจุบันถูกจัดเป็น    

หนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี ถือเป็นสุดยอดของพระท่ีหายากและมีราคาแพงยิ่ง 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



11 
 

 

ศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 

 จัดแสดงข้อมูลสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีเนื้อหาการจัดแสดง  ดังนี้ 

1) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 “อุตรดิตถ์เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้”  เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ใครที่ผ่านไปมาอุตรดิตถ์

จะต้องหาซื้อทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง โดยเฉพาะพันธุ์หลงและหลินลับแล ต่อจากช่วงฤดูทุเรียนแล้ว 

ลางสาดและลองกอง(ลางสาด+ลองกอง) ก็จะออกผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกป ี

 “บ้านพระยาพิชัยดาบหัก”  พระยาพิชัยดาบหักเป็นวีรบุรุษ ชาวเมืองพิชัยผู้มีชื่อเสียงมาจาก

การสู้รบ กับพม่ากระท่ังดาบคู่มือหักไปเล่มหนึ่งทว่ายังคงรบต่อจนได้รับชัยชนะ เป็นที่เคารพสักการะ 

ของคนอุตรดิตถ์จวบจนปัจจุบัน 

 เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนผาซ่อม สร้างกั้นล าน้ าน่าน

บริเวณ    ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา ความจุอ่างเก็บน้ าเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ บรรยากาศโดยทั่วไป

ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติสวยงามมาก  

2) จังหวัดตำก 

 สิ่งที่ชาวตากมีความภาคภูมิใจก็คือ เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็ จ      

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าควบคุมระบบชลประทาน และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตากเขื่อนคอนกรีตที่สูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และสูงเป็นอันดับ

ที่ 8 ของโลก 

 ประเพณีลอยกระทงสาย จากการที่ผู้คนชาวตากมีความสัมพันธ์กับสายน้ า โดยเฉพาะสายน้ า

ปิงที่ผ่านตัวเมืองตาก จึงเป็นที่มาของงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ที่จัดขึ้น  

ในวันเพ็ญเดือน 12ของทุกปี 

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เมืองศรีเทพ เดิมเป็นเมืองที่รกร้างอยู่กลางป่า ไม่มีผู้ใดทราบว่า

แท้จริงเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าอย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง และสร้างมาแต่สมัยใดมีเพียงชื่อที่ชาวบ้านในท้องถิ่น

เรียงตามค าของพระธุดงค์ว่า “เมืองอภัยสาลี” 
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 เขาค้อ มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ที่อากาศเย็นสบาย สดชื่นได้ทั้งปี  สถานที่ท่องเที่ยวบน

เขาค้อ นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสถานที่ส าคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์

ของประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทางราชการใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต 

 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์       

ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางที่ชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

 ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปส ารวจ

ท่องเที่ยวได้ไม่นานนัก แต่ก็สามารสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไปเยือนได้เป็นอย่างมาก 

4) จังหวัดพิษณุโลก 

 พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ าและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว มีแม่น้ าส าคัญคือ แม่น้ าน่าน 

แม่น้ าแควน้อย หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่สมัยขอมมีอ านาจปกครองแถบนี้ เดิมมีชื่อ

เรียกว่า “เมืองสองแคว” เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าน่าน และแม่น้ าแควน้อยหรือบริเวณ

ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน  

 ล่องแก่งล าน้ าเข็ก  กิจกรรมล่องแก่งล าน้ าเข็กถือว่าเป็นต้นแบบการล่องแก่งที่ได้

มาตรฐาน  มีสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัย ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง

เข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง อีกทั้งลักษณะของกระแสน้ าซึ่งมีล าดับความยากง่ายตั้งแต่ ๑-๕ 

เหมาะกับนักล่องแก่งที่เป็นมือสมัครเล่นและมืออาชีพ 

 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานแห่งชาติ

ประวัติศาสตร์จึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ต่างๆที่อดีตผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ และอีกด้านคือธรรมชาติสวยงาม

แปลกตา ได้แก่ ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง น้ าตกหมันแดง น้ าตกร่มเกล้าภราดร น้ าตกศรีพัช -     

รินทร์ น้ าตกแก่งลาด และน้ าตกตาดฟ้า เป็นต้น 

5) จังหวัดสุโขทัย 

 สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรือง เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัด

หนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่ส าคัญคือ          

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย วางรากฐานการเมือง การปกครอง และศาสนา 

ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง  
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 วัดศรีชุมตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณสถานที่ส าคัญ

ได้แก่ มณฑป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 11.30 ม.      

สูง 15 ม. ที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “พระอจนะ” วัดศรีชุมเป็นสถานที่ที่สมเด็จ         

พระนเรศวรมหาราช  มาประชุมทัพก่อนที่จะยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลก อันเป็นต้นตอ         

ของพระพูดได ้ต านานของพระพุทธรูปพูดได้ที่เล่าขานต่อกันมา 

 สถำนที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว      
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  
เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 055 – 230596 
 
2.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับครูที่จะให้ในการตรวจสอบ 
พฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถหรือมีสัมฤทธิผลในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545 : 95) 
 1) ควำมหมำยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
 กรอนลันด์ (Grounlund. 1993 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ เพ่ือการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีหน้าที่หลักส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540 : 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นวัดความสามารถทางการ
เรียนรู้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 
 สมบูรณ์ ตันยะ (2545 : 143) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใช้ส าหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เรียนรู้
มาแล้ว หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด 
 สิริพร ทิพย์คง (2545 : 193) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
ชุดค าถามท่ีมุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



14 
 

ทางสมองด้านต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใดจากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการ
ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 
 2) ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารท าได้โดยอาศัยเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือประเภท
แบบทดสอบต่าง ๆ (Test) และประเภทไม่เป็นแบบทดสอบ (Non-test) แต่เครื่องมือที่นิยมใช้กันมาก 
คือ แบบทดสอบ ซึ่งสมบูรณ์ ตันยะ (2550 : 148-149) ได้แบ่งชนิดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหน้าที่หรือการน าไปใช้วัดเป็น 2 ชนิด คือ 
 (1)  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้น         
โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือโดยครูผู้สอนวิชานั้น ๆ และผ่านการทดลองใช้วิเคราะห์คุณภาพ
และปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติ (Normal) เพ่ือใช้เป็นหลัก 
ในการเปรียบเทียบ การที่จะเรียกว่าเป็นแบบทดสอบมาตรฐานได้นั้นต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ
คือ มีมาตรฐานในการสร้างแบบทดสอบ มีมาตรฐานในวิธีด าเนินการสอบ และมีมาตรฐานในการ   
แปลความหมายคะแนน 
 (2)  แบบทดสอบที่ครูสร้างเอง (Teacher-made Test) เป็นแบบทดสอบที่ครูสอน     
เป็นผู้สร้างข้ึน เพ่ือใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู ซึ่งอาจจะเป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลย่อยหรือประเมินผลรวม             
ก็ได้แบบทดสอบเหล่านี้ครูผู้ออกข้อสอบอาจมีการน าไปทดลองใช้วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ครูแต่ละคน 
 ดังนั้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งได้ 2 ชนิด คือ แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งมุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว ๆ ไป สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบทดสอบที่ครูสร้างเอง ซึ่งมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอนสร้างข้ึนโดยครูผู้สอน 
 
 2.1.3 ทฤษฎีเกมกับกำรศึกษำ 
              เกมในปัจจุบันเป็นเกมในลักษณะเล่นอย่างเดียว “mere play” คือ วัตถุประสงค์       
เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่นเกมของผู้เล่น กระบวนการสร้างเกมประเภทนี้ไม่ซับซ้อน
และยุ่งยากหากต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เกมเพ่ือการศึกษาเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่น
เพ่ือการเรียนรู้ “Play to Learning” วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือ
หลังจากการเล่นเกม เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้อย่าง            
มีความหมาย กระบวนการสร้างเกมเพ่ือการศึกษาจ าเป็นต้องผ่านการออกแบบลักษณะของเกมโดย
ยึดตามหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเกมการศึกษาจึงเป็นเกมที่มีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน  
และใช้เวลามากในการสร้างและพัฒนาการใช้และการสร้างเกมเพ่ือการศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะ
คล้ายๆกันคือ การน าเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน เรียนน าเข้าไปแทรกในเกม แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกม
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โดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยังผู้เรียนจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในที่สุด โดยรูปแบบ
เกมที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะค านึกถึงเฉพาะความสะดวกและความง่ายในการสร้างและพัฒนาเกม   
เท่านั้น ท าให้เกมทางการศึกษาจึงมีการสร้างเพียงไม่กี่รูปแบบ และยังใช้เกมรูปแบบเดียวใช้สอน
เนื้อหาที่ต่างกันเพ่ือความง่ายและสะดวกในการสร้าง ท าให้เกิดข้อสงสัยว่ารูปแบบเกมแบบเดียว 
สามารถใช้กับเนื้อหาที่แตกต่างกันได้จริงหรือ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการเลือกรูปแบบเกมเพ่ือน ามาใช้
เพ่ือการศึกษาจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกลักษณะของเกม   
แบ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้กับรูปแบบเกมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
              (1)  ความจ า ความคงทนในการจ า ลักษณะเกมเป็นชุดของเนื้อหาและแบบประเมิน
หลังจากการอ่านชุดเนื้อหาต่างๆ แล้ว รูปแบบเกม เช่น เกมแบบฝึกหัด , Quiz,  เกม Crossword     
และเกม puzzles ต่างๆ  เป็นต้น 
      (2) ทักษะ การกระท า เป็นเกมในลักษณะจ าลองสถานการณ์เรื่องราว การกระท า การ
เลียนแบบ โดยมีการให้ผลป้อนกลับและมีตัวแปรอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เวลา รูปแบบเกม เช่น              
เกม Simulation ต่างๆ เช่น เกมยิง, เกมขับรถ เป็นต้น 
         (3) ประยุกต์ความคิดรวบยอดและกฎข้อบังคับต่างๆ เป็นเกมในลักษณะกฎและขั้นตอน
วิธีการในการปฏิบัติ มีเงื่อนไขในการกระท า เช่น เกมกีฬาต่างๆ 
             (4) ตัดสินใจ การแก้ปัญหา ลักษณะเป็นเกมแบบเป็นเรื่องราว สถานการณ์ สามารถ
แสดงผลการกระท าได้ในทันที Real Time  รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน, เกมผจญภัย เป็นต้น 
             (5) การอยู่ร่วมกับสังคม ลักษณะเป็นเกมเกมเกี่ยวกับการสื่อสาร การเล่าเรื่องแล้ว            
มีทางเลือก รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน , เกมผจญภัย, เกมเล่าเรื่องราวแล้วให้เลือก(เกมภาษา)    
เป็นต้น 
ควำมหมำยของเกม 
 ดอบสัน (Dobson, 1998 : 9-17) ไดให้ความหมายของเกมไววา เกม หมายถึง กิจกรรมที่
สนุกสนาน มีกฎเกณฑ์กติกา กิจกรรมที่เล่น มีทั้งเกมเงียบ (Passive Games) หรือเกมที่เล่นไมตอง
เคลื่อนที่และเกมที่ใช้ความว่องไว (Active Games) หรือเกมที่ต้องเคลื่อนไหว เกมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
ความว่องไว ความแข็งแรง การเล่นเกมมีทั้งเล่นคนเดียว สองคน หรือเล่นเป็นกลุ่มบางเกมก็กระตุ้น
การท างานของร่างกายและสมอง บางเกมกฝ็ึกทักษะบางส่วนของร่างกายและจิตใจ 
 หนังสือสารานุกรมชุดเวิลด์บุค (The World Book Encyclopedia, 1998 : 49-51)     
ไดกล่าวถึงความหมายของเกมไววา เกม หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก
ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติเกมหลายชนิดท าใหเ้ด็กไดรับแสงแดดและ
อากาศบริสุทธิ์เกมบางอย่างช่วยพัฒนาความคิด ส าหรับผู้ใหญ่ เกมเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลาย
ความเครียด 
 วิมลรัตน์คงภิรมย์ชื่น (2530 : 21) ไดให้ความหมายของเกมประกอบการสอนไววาเกม 
หมายถึงกิจกรรมการเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบ
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ยอดในสิ่งที่เรียน อาจมีการแข่งขันหรือไมก็ไดแต่จะต้องมีกติกาการเล่นก าหนดไวและจะต้องมีการ
ประเมินผลความส าเร็จของผู้เล่นด้วย 
 ปีเตอร์และโจเซฟ  (Peter  and  Joseph, 1974) ได้ให้ความหมายของเกมว่าเป็น
กิจกรรมการสร้างสถานการณ์ที่เร้าความสนใจมีการแข่งขันมีคุณค่าและสร้างความเพลิดเพลินภายใต้
กฎกติกา 
 จิรกรณ์ศิริประเสริฐ (2545, หน้า 2) ได้กล่าวถึงเกมว่าหมายถึงรูปแบบของการเล่น        
ที่มุ่งเน้นในด้านความสนุกสนานส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการเคลื่อนไหวผู้เล่น
เล่นด้วยความสมัครใจมีรูปแบบและกฎกติกาการเล่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือ  
ความเหมาะสมในการเล่นได้ตลอดเวลา 
 ทิศนา  แขมมณี  (2544 : 81 – 85)  กล่าวว่า  การเรียนรู้โดยใช้เกม  เป็นกระบวนการ   
ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการให้นักศึกษาเล่น
เกมตามกติกา  และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น  วิธีการเล่น และผลของการเล่น
เกมของนักศึกษามาใช้ในการสรุปการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  
อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ  โดยนักศึกษาเป็นผู้เล่นเอง  ท าให้ได้ประสบการณ์ตรง  
เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมสูง 
เกมกำรศึกษำมีควำมส ำคัญและควำมเป็นมำอย่ำงไร 
              เกมการศึกษา  เป็นสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546  ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดให้แก่เด็ก        
เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย  เพราะตาม
ธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ  และเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นด้วยค าถามซึ่งเป็นสิ่งเร้า  
ที่ดีชวนให้เด็กสงสัย จูงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยู่
ในตัว ตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเมื่อผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็กได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบ 
สนองเด็กด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็ก      
ปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็ก
พัฒนา การสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน เด็กจะพัฒนาการคิดได้อย่างดี เกมการศึกษา  
เป็นสิ่งเร้าที่ดี เป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด เปรียบเทียบหาความแตกต่างของ
สิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขณะเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็กสังเกตมากขึ้น ได้คิด     
จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่ฟังผู้อื่นได้ต่อไป 
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ประเภทของเกม 
เกมสามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้หลายประเภทตามลักษณะการเล่นอุปกรณ์และ

รูปแบบการเล่น  ซึ่งจ าแนกออกเป็น 10 ประเภทหลัก  ดังนี้ (อิทธิเดช  น้อยไม้, 2548) 
1) เกมเบ็ดเตล็ด  เป็นลักษณะเกมง่ายๆที่สามารถจัดเล่นได้ในสถานที่ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์

ของการเล่น  เพ่ือให้การเล่นนั้นไปสู่จุดหมายในระยะเวลาสั้นๆ   เป็นการสร้างเสริมทักษะ            
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น  คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย  เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญและ
คล่องตัว  ซึ่งเกมประเภทนี้ ได้แก่ เกมประเภทสนุกสนาน เกมมีจุดหมาย เกมย้ าความว่องไวและ    
เกมฝึกสมอง  เป็นต้น 

2) เกมเล่นเป็นนิยาย  เป็นลักษณะของกิจกรรมการแสดงออก  ซึ่งท่าทางต่างๆรวมทั้งการ
เคลื่อนไหว  แสดงออกในรูปของการเล่นหรือแสดงโดยการก าหนดบทบาทสมมุติ  หรือการแสดง
ละครตามความเข้าใจของผู้แสดงแต่ละคน และด าเนินเรื่องไปตามเนื้อหาหรือเรื่องท่ีจะเล่น 

3) เกมประเภทสร้างสรรค์   เป็นลักษณะของกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  การแสดงออก  ความสามารถในการเคลื่อนไหว  ความสามารถในการใช้ภาษาและสมอง
คิดเพ่ือโต้ตอบหรือกิจกรรมการเล่นอย่างสนุกสนาน  

4) เกมประเภทชิงที่หมายไล่จับ แบ่งเป็น  2  ประเภทย่อยๆ ได้แก่ 
 (1)  เกมประเภทชิงที่หมาย  เป็นเกมการเล่นที่ต้องอาศัยความแข็งแรงรวดเร็ว        

ความคล่องตัวไหวพริบการหลอกล่อและกลวิธีเพ่ือจับเป้าหมายหรือชิงที่ให้เร็วที่สุด  ให้ประโยชน์ด้าน  
ความสนุกสนานพัฒนาความเจริญเติบโตและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียน 

 (2) เกมประเภทไล่จับ  เป็นเกมท่ีใช้ความคล่องตัวในการหลบหลีกไม่ให้ถูกจับ  ต้องอาศัย
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  สมรรถภาพทางกาย  ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเป็นการ
ออกก าลังกายด้วย 

5) เกมประเภทรายบุคคล  เป็นเกมแข่งขันประเภทหนึ่งที่ใช้ความสามารถและสมรรถภาพ
ทางกายของแต่ละบุคคลเป็นหลักในการแข่งขัน  ใครสามารถท าได้ดีและถูกต้องก็จะเป็นผู้ชนะ  
จัดเป็นเกมประเภทวัดความสามารถของผู้เรียน ซึ่งควรจะเป็นลักษณะเกมการต่อสู้หรือเลียนแบบก็ได้ 

6) เกมแบบหมู่หรือผลัด เป็นเกมท่ีมีลักษณะในการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยแต่ละหมู่หรือกลุ่ม
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มอ่ืนทุกๆคนจะพยายามท าให้ดีที่สุดเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม  โดยอาศัยทักษะ
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาเป็นผลรวมของกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะเบื้องต้นทางกีฬา   ส่งเสริม
สมรรถภาพทางร่างกายสนุกสนานร่าเริงและความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นต้น 

7) เกมพ้ืนบ้าน  เป็นเกมที่เด็กๆเล่นกันในท้องถิ่น  ซึ่งมีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ      
เป็นเกมที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ
เช่น เกมหมากเก็บ  เกมสะบ้า  เกมจ้ าจี้  เกมกาฟักไข ่ เกมมอญซ่อนผ้า  เป็นต้น 
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8) เกมละลายพฤติกรรม  เป็นเกมที่ใช้สื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เคยรู้จักกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จากการเคร่งขรึมสงวนท่าที  ไม่กล้าแสดงออกมาเป็นกล้าแสดงออก  ยิ้มแย้มเปิดใจร่วมกัน 
สร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกัน และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

9) เกมสันทนาการ  เป็นเกมการเล่นที่มีจุดหมายเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด  เล่นได้ทุกเพศทุกวัย  ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์
ต่างๆ 

10)  เกมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้   เป็นเกมที่ใช้ประกอบการเรียนรู้  โดยก าหนด
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการไว้ชัดเจน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่จัดให้     
ทุกคนช่วยกันคิดและเล่นเกม  หลังจากนั้นจะมีการน าเนื้อหาข้อมูลของเกม  พฤติกรรมการเล่น 
วิธีการเล่นและผลการเล่นมาใช้ในการอภิปราย   เพ่ือสรุปให้แนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา          
หรือบทเรียน  น าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน  ในส่วนของ  ทิศนา  แขมมณี (2545, หน้า 82)           
ได้จัดแบ่งเกมที่ออกแบบมาให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรงจ านวน 3 ประเภท  กล่าวคือ 

(1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน  เช่นเกมการสื่อสาร  เกมการตอบค าถาม  เป็นต้น 
(2) เกมแบบแข่งขัน  มีผู้แพ้ผู้ชนะ  ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมในลักษณะนี้  เพราะการ

แข่งขัน  ช่วยให้การเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น  เช่นเกมแข่งขันตอบปัญหา 
(3) เกมจ าลองสถานการณ ์ เป็นเกมจ าลองความเป็นจริงสถานการณ์จริง  ซึ่งผู้เล่นจะต้องคิด

ตัดสินใจจากข้อมูลที่มี  และได้รับผลของการตัดสินใจเหมือนกับที่ควรจะได้รับจริง   ซึ่งแบ่งได้          
2 ลักษณะคือ 

(3.1) เป็นเกมที่จ าลองความเป็นจริงมาไว้ในกระดานหรือบอร์ด   เช่นเกมเศรษฐี             
เกมแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolotion) 

(3.2)  เป็นเกมท่ีจ าลองสถานการณ์และบทบาทข้ึนให้เหมือนความเป็นจริง  และผู้เล่นจะต้อง
ลงไปเล่นจริงๆ  โดยสวมบทบาทเป็นผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์นัน้ 
 
กำรเรียนรู้ผ่ำนเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) 
              การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning หรือ GBL)  ในต่างประเทศนั้นไม่ใช่     
เรื่องใหม่  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในวงการศึกษาไทย  ในการที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน      
การสอน การเรียนรู้ผ่านเกม (กรมวิชาการ) ได้แสดงบทความเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ว่า  เราสามารถน า
ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้  ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน   
คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์หรือแนวคิดอาจอยู่ในลักษณะที่ถ่ายทอด ความรู้      
ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดศักยภาพ
ทางความคิด ตลอดจนสิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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ประโยชน์ของเกมกำรศึกษำ 
 เกมการศึกษามีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยได้ครบทุกด้านทั้ งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และสังคม  เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก โดยจะช่วยส่งเสริม 
ให้มีทักษะต่างๆ ดังนี้ 
 - ส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบจากของจริง วัสดุสิ่งของต่างๆ และรูปภาพ 
 - ส่งเสริมการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา 
 - ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
 - ส่งเสริมการเล่นร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน เพราะในบรรยากาศ 
การเล่นนั้นเป็นการฝึกฝนการยอมรับผู้อ่ืน และการที่ผู้อ่ืนยอมรับตนได้ เป็นการเรียนรู้การเข้ าสังคม 
เด็กจะแสดงพฤติกรรมจากการสนทนาถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
 - ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าในการแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด โดยครูควรมีค าถามให้คิด
เกี่ยวกับภาพในเกมหรือเรื่องราวจากเกม 
 - ส่งเสริมให้เป็นคนยอมรับการแพ้ ชนะ การท าตามกติกา 
 - ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากกิจกรรมอ่ืน เด็กจะร่าเริงแจ่มใส
และมองโลกในแง่ดี 
 - ส่งเสริมนิสัยดีให้แก่เด็ก เช่น การมีวินัยในตนเองและหมู่คณะ ความอดทนอดกลั้น 
ความชื่อสัตย์ การเป็นผู้น าผู้ตาม เป็นต้น 
 - ส่งเสริมให้เด็กค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเล่นและเรียนรู้ที่จะเล่นจากวิธีการเล่น 
 - ส่งเสริมทักษะที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ทักษะการฟัง การดู การดม การชิม      
และการจับสัมผัส เกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้กระท า ได้ส ารวจ ค้นคว้า จึงเป็นประสบการณ์
ตรงที่เด็กเต็มใจรับด้วยความสนุก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 
 2.1.4 สื่อกิจกรรมประกอบกำรน ำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ     
กำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 
 ผู้วิจัยใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ       
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยสามารถอธิบาย ดังนี้ 
จุดประสงค์ 
 เพ่ือทบทวนข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว     
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
อุปกรณ์ 
 กระดาษเขียนรูปสัตว์  จ านวน  2 แผ่น (เหมือนกัน) 
 ค าถามทบทวนความรู้ 
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วิธีการเล่น 
 1. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน 
 2. อ่านค าถาม  แล้วให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 3. ถ้าค าตอบถูกต้อง  ให้ลากเส้นต่อเติมภาพสัตว์  กลุ่มใดต่อภาพได้ถูกต้องเสร็จก่อน     
กลุ่มนั้นชนะ 
 
2.2 งำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส  และ บุญชู บุญลิขิตศิริ  (2558)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง           
การออกแบบเกมการละเล่นพ้ืนบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง ตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเกมการละเล่นพ้ืนบ้านไทยในรูปแบบ
สถานการณ์จ าลองในระดับมากในทุกด้าน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ผู้เล่นมีความพึงพอใจใน   

ด้านภาพและสีเป็นล าดับที่ 1 ( x = 4.18, SD = 0.05) ล าดับที่ 2 คือด้านรูปแบบเกมและการควบคุม 

( x = 4.14, SD=0.12) ล าดับที่3 คือด้านเนื้อหา( x = 4.08, SD=0.01) ล าดับสุดท้ายคือรูปแบบ

ตัวอักษร  ( x =4.02, SD=0.31) และด้านสัญรูปหรือปุ่ม ( x =4.02, SD=0.01)  ตามล าดับ 
      นวภัทร สมานพันธ์ และ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ (2555)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและเพลงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและเพลง  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ (1)  ขั้นก่อนการอ่าน เป็นการกระตุ้น
ความสนใจ  ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือน าสู่เนื้อหาโดยใช้เพลง (2)  ขั้นขณะอ่าน เป็นการน าเสนอเนื้อหา
ใหม่  โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์
วิธีการอ่านและเขียนค าให้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด  ด้วยการน าเนื้อเพลงที่มีความหมายสื่อถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  (3)  ขั้นหลังการอ่าน นักเรียนน าความรู้ไปใช้ 
ในการอ่าน และการเขียน ท าให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนค าได้รวดเร็วขึ้น   จากผลการวิจัย 
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและเพลง  ท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย  ได้พัฒนาทักษะทั้งการอ่านและการเขียนค าในภาษาไทย   
รวมไปถึงได้เรียนรู้การปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอีกด้วย 2) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือและเพลง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 76.50 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 อิทธิเดช  น้อยไม้ (2547)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง เกมกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่า การน าเกมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาหรือสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและท้าทายความสามารถ  โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เล่นหรือผู้ด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเอง  อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม  และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
การเรียนรู้โดยตรง  (Direct Learning Experience) ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษาที่ดีอีกวิธีการหนึ่งด้วย 
 ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2559)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาต้นแบบเกมระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ผลการวิจัยพบว่า  การประเมินความคิดเห็นผู้สอน  จ านวน 5 ท่าน        
ผ่านการสัมภาษณ์พบว่า  ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อต้นแบบเกมเป็นอย่างมาก  และผู้สอนยังแสดง
ความคิดเห็นว่า  ต้นแบบเกมเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้แก่กระบวนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปกติ  เนื่องจากมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบเรียนปกติ  ที่ใช้ในชั้นเรียน  
และจากบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แสดงให้เห็นว่านักเรียนผู้เข้ารับการทดลองใช้
ต้นแบบเกมให้ความสนใจ  และสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางต้นแบบเกม  
นอกจากนี้  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 
จ านวน 50 ราย ที่มีต่อต้นแบบเกมมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66  ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับประถมศึกษาชื่นชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทางต้นแบบเกม 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1 ขั้นตอนกำรท ำวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ         
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
เป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 
 1) การน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรม 
 2) แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการเล่นเกมประกอบการน าชม 
 3) แบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 วิธีกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ  
 1) กำรน ำชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส ำหรับนักเรียน   
มีข้ันตอน  ดังนี้ 
 - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการออกแบบเกมจากเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยต่างๆ 
 - ออกแบบสื่อกิจกรรมส าหรับน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 - น าร่างวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
จงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยแบบเกมแข่งขันให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
 โดยสามารถสรุปขั้นตอนการน าสื่อกิจกรรมมาใช้ประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 พิจารณาคัดเลือก  ประกอบด้วย 

- สร้างเกมข้ึนมาใหม่ 
- คัดเลือกและปรับเกมที่มีผู้สร้างไว้แล้ว 

 ขั้นที่ 2 อธิบายและสาธิต 
- ท าความเข้าใจร่วมกับนักเรียน และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นเกม 

ขั้นที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
- ด าเนินกิจกรรมการเล่นเกมตามล าดับขั้นตอน 
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ขั้นที่ 4 อภิปรายและสรุปผล 
- รวบรวม  วิเคราะห์  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
2) แบบสอบถำมวัดระดับควำมพึงพอใจในกำรเล่นเกมประกอบกำรน ำชม 
 มีข้ันตอน  ดังนี้ 
 - ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างค าถาม 
 - สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อกิจกรรม  มีส่วนช่วย
เพ่ิมความน่าสนใจให้แก่การน าชม  ความสนุกสนานที่ได้จากการน าชมผ่านสื่อกิจกรรม สื่อกิจกรรม
สามารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจต่อเนื้อหาที่จัดแสดง และสื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยให้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
 - น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจความถูกต้องและเหมาะสมของ
แบบสอบถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
3) แบบทดสอบวัดระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรม
และกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1   
 มีข้ันตอน ดังนี้ 
 - ศึกษาข้อมูลที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา  
 - สร้างแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ  
 ระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 6   ข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ      
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6     ข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ      
 โดยให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยใช้ค าถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ      
3 ตัวเลือก  
 - น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบปรับปรุงแบบทดสอบ  ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 -  น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวนระดับช่วงชั้นละ  25 คน แล้วน าผล       
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

3.1.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินกิจกรรมการเล่นจริง  ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากร         
โดยวิทยากรควรดูแลและสนับสนุนการเล่นให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  ระยะเวลา  กฎเกณฑ์กติกา
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หรือข้อตกลงต่างๆในการเล่นเกม  และขณะที่นักเรียนก าลังเล่นเกม  วิทยากรควรสังเกตพฤติกรรม
การเล่น  แล้วน าข้อมูลที่ได้รับไปอภิปรายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเล่น 
 

 3.1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 (2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชม
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1    
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายข้อมูล 
โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545,103) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50     หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50     หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 (3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    
ในการบรรยายข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



25 
 

บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ด้าน ดังนี้  
4.1.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาภายในพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
4.1.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1    
ตำรำงท่ี 1  
 สรุปจ านวนและร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 33 33 

หญิง 67 67 

รวม 100 100 

 
ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือเพศชาย คิด

เป็น    ร้อยละ 33 
 
ตำรำงท่ี  2 
 สรุปจ านวนและร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

6 - 8 25 25 

9 - 11 25 25 

12 - 14 25 25 

15– 17 25 25 

รวม 100 100 
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ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอายุ  6-8 ปี คิดเป็นร้อยละ 25  ช่วงอายุ 9- 11 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงอายุ 12– 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และช่วงอายุ 15-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตำรำงท่ี 3 
 สรุปจ านวนและร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 1 -3 25 25 

ประถมศึกษา 4 -6 25 25 

มัธยมศึกษา 1 -3 25 25 

มัธยมศึกษา 4 -6 25 25 

รวม 100 100 

 
ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-3 คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา 4- 6 คิดเป็นร้อยละ 25  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 1- 3 คิดเป็นร้อยละ 
25  และระดับการศึกษามัธยมศึกษา 4- 6 คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตำรำงท่ี 4 
 ตารางการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เกี่ยวกับ
เนื้อหาภายในพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1      
ตามรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค ำถำม จ ำนวนผู้เล่น ผลกำรแข่งขัน ร้อยละ 
ตอบถูก ตอบผิด 

ห้องแนะน าจังหวัดพิษณุโลก 
1.แม่น้ าที่ส าคัญของจังหวัด
พิษณุโลก 

50 50  100 

ห้องปฐมสมัยสุโขทัย 
2.พระพุทธรูปที่ส าคัญของ
จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  คื อ
พระพุทธรูปชื่อว่าอะไร 

50 50  100 
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ห้องใต้เงาอยุธยา 
3 . ก า ร ต่ อ สู้ ร ะ ห ว่ า ง
พระมหากษัตริย์ประทับนั่งบน
หลังช้าง เรียกว่าสงครามอะไร 

50 38 12 76 

ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 1(ดนตรีพื้นบ้านมังคละ) 
4 . เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ที่ เ ป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง จั ง ห วั ด
พิษณุโลก คืออะไร 

50 40 10 80 

ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2 (ประเพณี และของขึ้นชื่อเมืองพิษณุโลก) 
5.สุ นั ข ขึ้ น ชื่ อ ข อ ง จั ง ห วั ด
พิษณุโลก  คือสุนัขพันธุ์อะไร 

50 49 1 98 

6.พระเครื่องชื่อดังของจังหวัด
พิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร 

50 33 17 66 

7.ประเพณีปักธงชัย  จัดขึ้นที่
อ าเภอใดในจังหวัดพิษณุโลก 

50 36 14 72 

8.ประเพณีแข่งเรือยาวของ
จั งหวั ด พิษณุ โ ลก   จั ดขึ้ น
บริเวณแม่น้ าที่ชื่อว่าอะไร 

50 49 1 98 

9.ประเพณีแข่งเรือยาวของ
จังหวัดพิษณุโลก  จัดขึ้นช่วง
เดือนใด 

50 40 10 80 

1 0 . พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ร า ช 
ป ร ะดิ ษ ฐ าน อยู่ วั ด ใ ด  ใ น
จังหวัดพิษณุโลก 

50 50  100 

ห้องอุตรดิตถ ์
11 . เ ขื่ อ นสิ ริ กิ ต ติ์   ตั้ ง อ ยู่
จังหวัดใด 

50 39 11 78 

12. เขื่อนดินที่ ใหญ่ที่สุ ดใน
ประเทศไทยคือเขื่อนอะไร 

50 39 11 78 

ห้องตาก 
13.จังหวัดตากเป็นที่ตั้งของ
เขื่อนใด 

50 43 7 86 
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14.ประเพณีลอยกระทงสาย 
เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  
จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

50 50  100 

15.กระทงสายท ามาจากวัสดุ
ใด 

50 45 5 90 

ห้องเพชรบูรณ์ 
16.ประเพณีอุ้มพระด าน้ า 
เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

50 45 5 90 

17.ผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัด
เพชรบูรณ์คืออะไร 

50 50  100 

ห้องสุโขทัย 
18.พระพุทธรูปที่มีต านานเล่า
ว่าเป็น พระพูดได้  อยู่จังหวัด
ใด 

50 45 5 90 

19.พระพูดได้  ประดิษฐานอยู่
วัดใด 

50 45 5 90 

ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
20.จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 
5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

50 45 5 90 

 
ตารางที่ 4 พบว่านักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่    

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1  ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70  ในเนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   มีเพียงเนื้อหา
เกี่ยวกับค าถามที่ว่าพระเครื่องชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร ได้ผลความรู้ความเข้าใจ 
เป็นร้อยละ 66 
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ตำรำงท่ี 5 
ตารางการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เกี่ยวกับ

เนื้อหาภายในพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ตามรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค ำถำม จ ำนวนผู้เล่น ผลกำรแข่งขัน ร้อยละ 
ตอบถูก ตอบผิด 

ห้องแนะน าจังหวัดพิษณุโลก 
1 . พิษณุ โ ลกมี ชื่ อ เ รี ย ก อีกชื่ อ ว่ า
อย่างไร 

50 50  100 

2.เมืองสองแควหมายถึงเมืองที่มี
แม่น้ า2สายไหลผ่าน ประกอบด้วย
แม่น้ าอะไรบ้าง 

50 48 2 96 

ห้องปฐมสมัยสุโขทัย 
3.พระพุทธชินราชสร้างข้ึนในสมัยใด 50 48 2 96 
4.พระพุทธชินราชสร้างขึ้นในสมัย
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

50 35 15 70 

5.เจดีย์ วัดเจดีย์ยอดทอง เป็นเจดีย์
ทรงใด 

50 45 5 90 

ห้องใต้เงาอยุธยา 
6.สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
กระท าสงครามยุทธหัตถีกับใคร 

50 32 18 64 

7.ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชมีชื่อว่าอย่างไร 

50 40 10 80 

ห้องร่มบารมีมหาจักรวงศ ์
8.สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถได้
ย้ า ย เ มื อ งห ล ว งจ าก อยุ ธ ย าม า
พิษณุโลกเป็นระยะเวลากี่ปี 

50 40 10 80 

9.สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรง
น าข้าราชบริพาร ออกผนวช ณ วัดใด 

50 45 5 90 

10.เจ้าพระยาจักรี ขณะคุมทัพอยู่
พิษณุโลก ได้ท าศึกสงครามกับแม่ทัพ
ของพม่าชื่อว่าอะไร 

50 48 2 96 
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ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 1(ดนตรีพื้นบ้านมังคละ) 
ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2 (ประเพณี และของขึ้นชื่อเมืองพิษณุโลก) 
11.สุนัขขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก  
คือสุนัขพันธุ์อะไร 

50 50  100 

12 .ประเพณีปักธงชั ย   จั ดขึ้ นที่
อ าเภอใด 

50 50  100 

13.พระเครื่องชื่ อดังของจั งหวัด
พิษณุโลก คือพระอะไร 

50 48 2 96 

ห้องอุตรดิตถ์ 
14.เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทยคือเขื่อนอะไร 

50 39 11 78 

ห้องตาก 
15.จังหวัดตากเป็นที่ตั้งของเขื่อนใด 50 50  100 
16.ประเพณีลอยกระทงสาย เป็น
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  จัดขึ้น ณ 
จังหวัดใด 

50 50  100 

ห้องเพชรบูรณ์ 
17.ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็น
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ จัดขึ้น ณ 
จังหวัดใด 

50 47 3 94 

18.ผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์
คืออะไร 

50 50  100 

ห้องพิษณุโลก 
19.พระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองของ
จังหวัดพิษณุโลกมีชื่อว่าอะไร 

50 50  100 

ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
20 .จั งหวัด ใดไม่ ได้ อยู่ ในกลุ่ ม  5 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

50 50  100 

 
ตารางที่ 5 พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
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ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70  ในทุกๆเนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 
ตำรำงท่ี 6 

ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ         
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรม
ระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6  

 

ประเด็นเปรียบเทียบ ประถมศึกษำ 
1-6 

ระดับ มัธยมศึกษำ 
1-6 

ระดับ 

ร้อยละ ร้อยละ 
1. ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก (ห้องแนะนพ
จังหวัดพิษณุโลก , ห้องปฐมสมยัสุโขทัย , ห้องใต้เงา
อยุธยา ,ห้องร่มบารีมหาจักรีวงศ์) 

86.2 มาก 92 มาก
ที่สุด 

2. ดนตรีมังคละ (ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 1) 80.0 มาก 80.0 มาก 
3. ของดีจังหวัดพิษณุโลก (ห้องเอกลักษณ์เมือง
พิษณุโลก 2) 

98.7 มากที่สุด 85.7 มาก 

4. ประเพณี สถานทีท่่องเที่ยว  จังหวัดอุตรดิตถ์ (ห้อง
จังหวัดอุตรดิตถ์) 

78.0 มาก 78.0 มาก 

5. ประเพณีสถานทีท่่องเที่ยว  จังหวัดตาก (ห้องจังหวัด
ตาก) 

96.7 มากที่สุด 92.0 มาก
ที่สุด 

6. ประเพณี สถานทีท่่องเที่ยวจงัหวัดเพชรบูรณ์ (ห้อง
จังหวัดเพชรบูรณ์) 

97.0 มากที่สุด 95.0 มาก
ที่สุด 

7. ประเพณี สถานทีท่่องเที่ยวจงัหวัดพิษณุโลก (ห้อง
จังหวัดพิษณุโลก) 

100 มากที่สุด -  

8. ประเพณี สถานทีท่่องเที่ยวจงัหวัดสุโขทัย (ห้อง
จังหวัดสุโขทัย) 

-  90 มาก
ที่สุด 

9.ค าถามอ่ืนๆ 100 มากที่สุด 90 มาก
ที่สุด 

ภำพควำมรู้ควำมเข้ำใจ 81.84 มำก 78.0 มำก 

 
ตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านการน าชม
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ด้วยสื่อกิจกรรม ระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 -6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 -6          
อยู่ในระดับ มำก เช่นกัน 
 
ตำรำงท่ี 7 
 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้เกมประกอบการน าชม
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   

ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ร้อยละ ระดับ 

1. สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่การ
น าชม 

4.55 .62 91.0 มากที่สุด 

2. ความสนุกสนานที่ได้จากการน าชมผ่านสื่อกิจกรรม 4.41 .57 88.2 มาก 
3. สื่อกิจกรรมสามารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจ          
ต่อเนื้อหาที่จัดแสดง 

4.33 .70 86.6 มาก 

4. สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหามากข้ึน 

4.52 .59 90.4 มากที่สุด 

รวม 4.45 .62 89.0 มำก 

 
ตารางที่ 7 พบว่า ผลความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้เสื่อกิจกรรมประกอบการน าชม

พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45, ร้อยละ 89) สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อกิจกรรม
ประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 รายข้อ ดังนี้ เกมมีส่วนช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่การน าชม ระดับ มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.55, ร้อยละ 91) เกมมีส่วนช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ระดับ มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.52, ร้อยละ 90.4) ความสนุกสนานที่ได้จากการน าชมผ่านเกม (ค่าเฉลี่ย 4.41, ร้อยละ 
88.2) และเกมสามารถนักเรียนให้มีความสนใจต่อเนื้อหาที่จัดแสดง (ค่าเฉลี่ย 4.33, ร้อยละ 86.6) 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
วิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรม,  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาภายใน
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรม 

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน  25 คน 
 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบก าหนดโควตา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)  ในการบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
1 ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในเนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับค าถาม
ที่ว่าพระเครื่องชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร ได้ผลความรู้ความเข้าใจ เป็นร้อยละ 66 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผ่านการน าชม
ด้วยสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในทุกๆ เนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
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ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและ
ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรม 
ระหว่างระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

ผลความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.45, ร้อยละ 89) สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจต่อการใช้เกมประกอบการน าชม
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
รายข้อ ดังนี้  สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่การน าชม ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 
,ร้อยละ 91)  สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.52, ร้อยละ 90.4) ความสนุกสนานที่ได้จากการน าชมผ่านสื่อกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.41, ร้อยละ 
88.2) และสื่อกิจกรรมสามารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจต่อเนื้อหาที่จัดแสดง (ค่าเฉลี่ย 4.33,   
ร้อยละ 86.6) 
  
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ การพัฒนาวิธีการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยสื่อกิจกรรมส าหรับนักเรียน อภิปรายผล          
ในประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6   มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านการน าชมด้วยสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในเนื้อหาจัดแสดง           
ในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
มีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับค าถามที่ว่าพระเครื่องชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร ได้ผลความรู้
ความเข้าใจ เป็นร้อยละ 66 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ผ่านการน าชมสื่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ในทุกๆเนื้อหาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์     
เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สอดคล้องกับ 
อิทธิเดช  น้อยไม้  (2547)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง เกมกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่า การน าเกมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาหรือสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราว
ต่างๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนจะเป็นผู้เล่นหรือผู้ด า เนิน
กิจกรรมด้วยตนเองอันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมและท า ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้           
จากประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง (Direct Learning Experience) ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ดีอีกวิธีการหนึ่งด้วย 
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ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.45, ร้อยละ 89) สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อกิจกรรมประกอบการน าชม
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1     
รายข้อ ดังนี้  สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่การน าชม ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 
,ร้อยละ 91)  สื่อกิจกรรมมีส่วนช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.52, ร้อยละ 90.4) ความสนุกสนานที่ได้จากการน าชมผ่านสื่อกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.41, ร้อยละ 
88.2) และสื่อกิจกรรมสามารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจต่อเนื้อหาที่จัดแสดง (ค่าเฉลี่ย 4.33,   
ร้อยละ 86.6) สอดคล้องกับ ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2559)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา
ต้นแบบเกมระดับประถมศึกษา  ปีที่ 1 – 3 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความคิดเห็นผู้สอน  
จ านวน 5 ท่าน  ผ่านการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อต้นแบบเกมเป็นอย่างมาก       
และผู้สอนยังแสดงความคิดเห็นว่าต้นแบบเกมเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้แก่
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบเรียน
ปกติท่ีใช้ในชั้นเรียน  และจากบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่า  นักเรียน     
ผู้เข้ารับการทดลองใช้ต้นแบบเกมให้ความสนใจและสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทาง
ต้นแบบเกม นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 50 ราย ที่มีต่อต้นแบบเกมมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับประถมศึกษาชื่นชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทางต้นแบบเกม 

ผู้วิจัยเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   ด้วยสื่อกิจกรรม  ผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน ต่อการใช้เกมประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45, ร้อยละ 89)  สอดคล้อง
กับทฤษฎีเกมกับการศึกษา  ที่กล่าวว่าเกมในปัจจุบันเป็นเกมในลักษณะเล่นอย่างเดียว “mere play” 
คือ วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่นเกมของผู้เล่น กระบวนการสร้างเกม
ประเภทนี้ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากหากต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เกมเพ่ือการศึกษาเป็น
เกมที่มีลักษณะการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ “Play to Learning” วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายการเรียนรู้ผ่านเกม หรือ GBL สามารถส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เจตคติ 
และ พฤติกรรม ด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้การวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดง แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเรียนไม่ได้สนใจเพียงแค่การเล่นเกมแต่ยังมีความ
สนใจในการท าแบบทดสอบภายในเกมด้วย   
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) พิพิธภัณฑ์ฯ ควรมีสื่อสารสนเทศในการน าเสนอที่มีความทันสมัย ตลอดจน       
มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าให้รูปแบบในการจัดแสดงมีความน่าสนใจ
และมีความต่อเนื่องมากขึ้น 

2)  ผู้เข้าเยี่ยมชมมีข้อเสนอแนะด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรปรับ 
เพ่ิมความสว่างเพ่ือจะได้เห็นป้ายนิทรรศการชัดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก หลอดไฟบริเวณป้ายนิทรรศการ
บางส่วนช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้  ดังนั้นควรมีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้พร้อมใช้งาน  
  3)  ควรมีการประสานงานสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีอยู่ใกล้เคียง 
  4)   ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สร้างบรรยากาศ    
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชน 
 
 5.3.2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไปมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์        
เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  2)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เปรียบเทียบกับการด าเนินการในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป 
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ประถมศึกษำปีท่ี 1 – 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

นวภัทร สมานพันธ์ และดร.สิทธิพล  อาจอินทร์.(2555).กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

กำรอ่ำนแบบร่วมมือและเพลงเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 

กรกฎาคม - กันยายน 2555 : หน้า 23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 1-6  เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 

1  

1. แม่น้ าท่ีส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือแม่น้ าอะไร 

ก. แม่น้ าน่าน    ข. แม่น้ าปิง    ค. แม่น้ ายม 

2. พระพุทธรูปที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือพระพุทธรูปชื่อว่าอะไร 

ก. พระพุทธชินราช    ข. พระพูดได้   ค. พระนอน 

3. สุนัขข้ึนชื่อของจังหวัดพิษณุโลก  คือสุนัขพันธุ์อะไร 

ก. พันธุ์ชิวาวา   ข. พันธุ์บีเกิล   ค. พันธุ์บางแก้ว 

4. การต่อสู้ระหว่างพระมหากษัตริย์ประทับนั่งบนหลังช้าง เรียกว่าสงครามอะไร 

ก. สงครามเก้าทัพ    ข.สงครามยุทธหัตถี     ค. สงครามชนชา้ง 

5. เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก คืออะไร 

ก. ขิม    ข.  ซอ    ค. กลองมังคละ 

6. พระเครื่องชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก มีชื่อว่าอย่างไร 

ก. พระสมเด็จ  ข.พระรอด   ค. พระนางพญา  

     7.   ประเพณีปักธงชัย  จัดขึ้นที่อ าเภอใดในจังหวัดพิษณุโลก 

 ก. อ าเภอเมือง   ข. อ าเภอวังทอง   ค.อ าเภอนครไทย                

     8.   ประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลก  จัดขึ้นบริเวณแม่น้ าที่ชื่อว่าอะไร 

 ก. แม่น้ ายม   ข. แม่น้ าน่าน   ค. แม่น้ าปิง 

     9.   ประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลก  จัดขึ้นช่วงเดือนใด 

          ก. มกราคม   ข. เมษายน   ค. กันยายน       

    10.  พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่วัดใด ในจังหวัดพิษณุโลก 

 ก. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   ข. วัดจุฬามณี    ค. วัดตาปะขาวหาย 

11. เขื่อนสิริกิตติ์  ตั้งอยู่จังหวัดใด 

 ก. จังหวัดอุตรดิตถ์   ข. จังหวัดตาก   ค. จังหวัดสุโขทัย 

12. เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขื่อนอะไร 

ก. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน   ข. เขื่อนสิริกิตติ์     ค. เขื่อนภูมิพล 
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13. จังหวัดตากเป็นที่ตั้งของเขื่อนใด 

ก. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน   ข. เขื่อนสิริกิตติ์   ค. เขื่อนภูมิพล 

14. ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์  จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

ก. จังหวัดตาก   ข. จังหวัดเพชรบูรณ์  ค.จังหวัดสุโขทัย 

15. ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

ก. จังหวัดตาก   ข. จังหวัดเพชรบูรณ์  ค.จังหวัดสุโขทัย 

16. กระทงสายท ามาจากวัสดุใด 

 ก. โฟม   ข. ก้านกล้วย   ค.กะลา 

17. ผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์คืออะไร 

ก. มะม่วง   ข. แตงโม   ค. มะขามหวาน 

18. พระพุทธรูปที่มีต านานเล่าว่าเป็น พระพูดได้  อยู่จังหวัดใด 

 ก. จังหวัดสุโขทัย   ข.จังหวัดตาก   ค.จังหวัดพิษณุโลก 

19. พระพูดได้  ประดิษฐานอยู่วัดใด  

 ก. วัดช้างล้อม    ข.วัดศรีชุม    ค. วัดจุฬามณี 

20. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ก. ตาก   ข. พิจิตร   ค. อุตรดิตถ์ 
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แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ  1 - 6 เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง  1  

1. พิษณุโลก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอย่างไร 

ก. สองแคว  ข. สองสาย  ค. สองน้ า 

2. เมืองสองแคว หมายถึงเมืองที่มีแม่น้ า 2 สายไหลผ่าน ประกอบด้วยแม่น้ าอะไรบ้าง 

ก. ปิง วัง   ข. ยม  น่าน    ค.น่าน  แควน้อย 

3. พระพุทธชินราชสร้างข้ึนในสมัยใด 

ก. สมัยสุโขทัย  ข. สมัยอยุธยา  ค. สมัยรัตนโกสินทร์ 

4. พระพุทธชินราชสร้างข้ึนในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

ก. พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ข. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท)  ค. สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 

5. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท าสงครามยุทธหัตถีกับใคร 

ก. พระมหาธรรมราชา   ข. พระมหาอุปราชา   ค. ลักไวท ามู 

6.  ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชื่อว่าอย่างไร 

ก. เจ้าพระยาปราบไตรจักร  ข. เจ้าพระยาช้างเผือก   ค.เจ้าพระยาไชยานุภาพ 

7. สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถได้ย้ายเมืองหลวงจากอยุธยามาพิษณุโลกเป็นระยะเวลากี่ปี 

ก. 15  ปี    ข. 25 ปี    ค.35 ปี 

8. สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงน าข้าราชบริพาร ออกผนวช ณ วัดใด 

ก. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   ข. วัดเจดีย์ยอดทอง   ค. วัดจุฬามณี 

9. เจดีย์ วัดเจดีย์ยอดทอง เป็นเจดีย์ทรงใด 

ก. ทรงลังกา   ข.ทรงดอกบัวตูม   ค.ทรงระฆังคว่ า 

10. เจ้าพระยาจักรี ขณะคุมทัพอยู่พิษณุโลก ได้ท าศึกสงครามกับแม่ทัพของพม่าชื่อว่าอะไร 

ก. อะแซหวุ่นกี้      ข. ลักไวท ามู     ค. มังสามเกียรติ 

11. สุนัขข้ึนชื่อของจังหวัดพิษณุโลก คือสุนัขพันธุ์อะไร 

ก. ชิวาวา    ข.บางแก้ว   ค. บีเกิล 

12. ประเพณีปักธงชัย  จัดขึ้นที่อ าเภอใด 

ก. อ าเภอนครไทย   ข.อ าเภอวังทอง   ค.อ าเภอเมือง 
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13. พระเครื่องชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก คือพระอะไร 

ก. พระสมเด็จ  ข.พระรอด   ค. พระนางพญา 

14. เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขื่อนอะไร 

ก. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน   ข. เขื่อนสิริกิตติ์     ค. เขื่อนภูมิพล 

15. จังหวัดตากเป็นที่ตั้งของเขื่อนใด 

ก. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน   ข. เขื่อนสิริกิตติ์   ค. เขื่อนภูมิพล 

16. ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์  จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

ก. จังหวัดตาก   ข. จังหวัดเพชรบูรณ์  ค.จังหวัดสุโขทัย 

17. ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ จัดขึ้น ณ จังหวัดใด 

ก. จังหวัดตาก   ข. จังหวัดเพชรบูรณ์  ค.จังหวัดสุโขทัย 

18. ผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์คืออะไร 

ก. มะม่วง   ข. แตงโม   ค. มะขามหวาน 

19. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกมีชื่อว่าอะไร 

ก. พระพุทธชินราช    ข.หลวงพ่อเพชร    ค. หลวงพ่อโสธร 

20. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

ก. พิษณุโลก      ข.พิจิตร    ค. ตาก 
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ตัวอย่ำงภำพสัตว์ที่ใช้ประกอบกำรเล่นเกม 
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ประวัติผู้วิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หัวหน้ำโครงกำร 
 

ชื่อ-นำมสกุล   : วรินทร     พลขัน 
ต ำแหน่ง   : นักวิชาการศึกษา 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/กอง/ศูนย์  : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับกำรศึกษำ   : ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน/กำรวิจัย  

ผู้ร่วมวิจัย   : ร าวงย้อนยุคเมืองสองแคว.(2556). 
ผู้ร่วมวิจัย   : การพัฒนารูปแบบการน าเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการ

บริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ.(2558). 
วิจัยสถาบัน :  วิเคราะห์ลักษณะการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1.(2559) 
 

สถำนที่ติดต่อ   : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์  ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-230596 / 089-4408530     
หมายเลขโทรสาร 055-230596 
E – mail :rin_jang27@hotmail.com 
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