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บทคัดย่อ  

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว 
จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของพิพิธภัณฑ นําเสนอ
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค และทดลองและประเมินผล
การใชแนวทางการพัฒนา  ในการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน รวบรวมขอมูล
จากการสังเกต และสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ตามแบบสํารวจสภาพการดําเนินงานและกระบวน         
การเรียนรูในพิพิธภัณฑ ในการทดลองและประเมินผลการใชแนวทางการพัฒนา  ใชกลุมตัวอยาง
นักเรียนและครูในชุมชนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและเจาหนาท่ี
พิพิธภัณฑ เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวย         
คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวจัดแสดงเรื่องราวดาน
โบราณคดีและวิถีชีวิต  รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีนาภาคภูมิใจของชาวคูบัวจากอดีตถึงปจจุบัน ใน
การพัฒนาเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค ใชวิธีการจัดกิจกรรมคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว 
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑเปนการเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินจากฐาน        
การเรียนรูในชุมชน 5 ฐาน ท่ีมีเนื้อหาเช่ือมโยงจากพิพิธภัณฑ  ผลการจัดกิจกรรมพบวาเปนการเรียนรู
เชิงสรางสรรคท่ีผูรับ ผูถายทอด และผูจัดตางก็มีความสุขและพึงพอใจ ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด ผลผลิตมีท้ังท่ีเปนองคความรูและช้ินงาน ผลกระทบไดแก ความรูความเขาใจ 
การเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและตองการสืบทอดแนวคิดในการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิง
สรางสรรค การมีสวนรวม ดานความยั่งยืน เกิดแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

 
คําสําคัญ: พิพิธภัณฑทองถ่ิน การศึกษาเชิงสรางสรรค  แหลงเรียนรู  
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Abstract 
  The Development of Local Museum to Enhance Creative Education Jipataphansatan Ban 
Khubua Ratchaburi Province is research and development research, aiming to studying local 
museum basic data, provide the development directions to enhance creative education, 
try out and evaluate those directions. The data for this study were collected by observing 
and interviewing related people according to the surveying form of the management and 
learning process in the museum. The samples were teachers and students in the 
communities of both formal and non-formal education, local wisdom and museum 
officers. The research instruments were satisfaction questionnaires and interviews. The 
data were analyze by percentage and content analysis. The results were; Jipataphansatan 
Ban Khubua exhibited the stories in the ancient days as well as the way of lives including 
the proud cultural heritage of the Khubua villagers. For enhancing the creative education, 
the 5-base camp activities related to the content in were used to learn about the histories 
and cultures in the community. These activities were a creative way of learning that the 
delivers, the receivers and the activity organizers were all happy and satisfied. The 
participants were satisfied at the highest level. There were both knowledge and concrete 
products. The impacts were knowledge understanding and cultural appreciation and 
desire to inherit the ideas of enhancing creative education. For the sustainability. There  
were ways of further management.  
 
Keywords: local museum, creative education, learning resources 
 

บทนํา 
   คนไทยทุกคนควรรักการเรียนรูและมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือสรางศักยภาพในการ
ดําเนินชีวิตโดยเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
รอบตัว และรัฐบาลไทยมีนโยบายในการขับ 
เคล่ือนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพ่ือใหสอดรับ
กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ี เกิดจากการ
แขงขันดานราคา ดวยการผลิตสินคาใหมีราคา   
ต่ําและใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง ทําใหตอง       
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เนนแนวคิด
ในการเพ่ิมมูลคาสินคาจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยู
มากมายในประเทศ ผนวกกับองคความรูและ
นวัตกรรม  
  พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูประเภทหนึ่ง
ท่ีสามารถปลูกฝงใหคนไทยไดซึมซับถึงมรดก
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีบทบาทตอ
การเรียนรูของสังคม เปนสถานท่ีดึงการสอน
จากหองเรียนสูชีวิตและประสบการณจริง ทําให
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เด็กและเยาวชนใหไดเรียนรูชุมชนและทองถ่ิน 
กระตุนใหผูใหญมีโอกาสใชพิพิธภัณฑกาว
นําไปสูการเรียนรู เปนแหลงการเรียนรูสําหรับผู
ท่ีสนใจศึกษาหาความรูดวยตนเอง ทําใหบุคคล
และครอบครัวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูในสภาพการจัดการความรูท่ีเหมาะสม และ
เกิดการประสานสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑกับ
ชุมชนอยางใกลชิด 
  ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑอยูจํานวนมาก 
ท้ังของภาครัฐ เอกชน และทองถ่ิน แตพิพิธภัณฑ
เหลานั้นยังมิไดเปนแหลงความรูท่ีจะเรียนรูได
อยางเพลิดเพลิน อีกท้ังไมตอบสนองเปาหมาย
ใหคนในชาติรูและเขาใจถึงความเปนมาของ
ตนเองและเกิดสํานึกในความเปนไทย  การสราง
พิพิธภัณฑไมได มีการรวบรวมความรูของ
ทองถ่ินมากําหนดเปนนโยบายและเปาหมายใน
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ  ขาดความรวมมือ
ในทองถ่ินและไมมีการสรางเครือขายเช่ือมโยง
ความรูในทองถ่ินกับพิพิธภัณฑระดับ ชาติเขา
ดวยกัน ความสําเร็จของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ขึ้นอยูกับวาสามารถสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องราวของทองถ่ินใหคนในชุมชนไดเรียนรู
และเขาใจมากนอยเพียงใด โดยตองเปนการ
ดําเนินงานโดยคนในทองถ่ินเพ่ือคนในทองถ่ิน
เปนหลัก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551: 81-87)  

 การเรียนรูของคนในสังคมทําไดหลายวิธี 
มีไดหลายรูปแบบ การเรียนรูคือการสรางสรรค
ท่ีจรรโลงความกาวหนาและการเรียนรูคือการ
สรางองคความรู  มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบอกจุดประสงค
ของการเรียนรูไวอยางชัดเจนวา  กระบวน     

การเรียนรูนั้นเนนการสรางสรรคส่ิงตางๆ และ
การบูรณาการเชิงสรางสรรค ไมวาจะเปนเรื่อง
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา  จนถึงภูมิปญญาและ
วิทยาศาสตร การศึกษาระบบใหมเปนระบบ     
ท่ี เห มา ะแ ละ ยืดห ยุน ให กับ การ ศึก ษา เ ชิ ง
สรางสรรคคอนขางมาก เพราะไมไดจํากัด      
อยูเพียงในหองเทานั้น นอกจากนี้ มาตรา 12 ยัง
เปดโอกาสใหคนท่ีเขามาจัดการศึกษานั้ น         
มีหลากหลาย ไมวาจะเปนบุคคล ครอบครัว 
หรือสถาบันศาสนา และส่ิงสําคัญคือกฎหมาย
ไดกําหนดใหระบบการศึกษาท้ัง 3 ระบบ
สามารถเทียบโอนการศึกษากันไดเปนส่ิงท่ีเรียก
ไดวา "ความคิดริเริ่ม" และ "สรางสรรค" (รุง 
แกวแดง, 2545: ออนไลน) 

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22  เช่ือวา ผูเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และเช่ือวา
ผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
ของตัวเองได การศึกษาเชิงสรางสรรคจึงเปน 
อีกทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจน ถาเรามองวาการศึกษาเชิงสรางสรรค
เปนรูปแบบและวิธีการเรียนรูอยางหนึ่ง  ใน
มาตรา 25 กลาวถึงแหลงเรียนรูวามิไดจํากัด
ตายตัวอยูแตเพียงในหองเรียน สถานท่ีตางๆ 
เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ ก็ถือเปนแหลงเรียนรู
สําคัญเชนกัน (สํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาแหงชาต,ิ 2545: 12-14) 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดนโยบาย
ในการเปนมหาวิทยาลัย ท่ีเนนการวิจัยและ
สงเสริมความคิดเชิงสรางสรรค เนื่องจากเปน
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มหาวิทยาลัยท่ีมีรากฐานทางดานศิลปะ การ
ออกแบบ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และ   
มีการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยท่ีประกอบดวย
คณะวิชาในทุกแขนงของวิชาการ ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของ
ประเทศ  นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตรในการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค (Creative  
University) ซ่ึงสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
ในดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ค ว า ม สํ า คั ญ แ ละ คุ ณ ค า ข อ ง
พิพิธภัณฑทองถ่ินดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรค โดยใชจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ีเปนพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงผลการศึกษาจะทําให
ไดแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินให
เปนแหลงเรียนรูในแนวทางของการจัดกิจกรรม
การศึกษาเชิงสรางสรรคท่ีเอ้ือประโยชนแกคน
ในทองถ่ิน    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน  จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว  จังหวัด
ราชบุร ี

 2.   เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิง
สรางสรรค จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จังหวัด
ราชบุร ี
 3.  เพ่ือทดลองและประเมินผลการใช
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทอง ถ่ิน เพ่ือ

สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค  จิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว จังหวัดราชบุร ี
 
แนวคิด ทฤษฎีทีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ
ผลงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
  1. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ  ประกอบ 
ดวย ความหมายของพิพิธภัณฑ ประวัติและ
ความเปนมาของพิพิธภัณฑ ความเปนมาของ
พิพิธภณัฑในประเทศไทย การแบงประเภทของ
พิพิธภัณฑ หนาท่ีของพิพิธภัณฑ และบทบาท
ของพิพิธภัณฑกับการศึกษา 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน  
ประกอบดวย  ความสําคัญของพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน บทบาทหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
การดําเนินงานและขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน การจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถ่ินใน
ระดับชุมชน 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและการ
จัดการเรียนรู ประกอบดวย ความหมายของการ
เรียนรู หลักการจัดการเรียนรู กระบวนการและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
  4.  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสรางสรรค 
  5. งานวิจั ยท่ี เกี่ ยวของกับพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรค จิปาถะภัณฑสถานบาน
คูบัว  จังหวัดราชบุรี  ดําเนินการในรูปแบบการ
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วิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ผูวิจัยเลือกจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวเปนพ้ืนท่ี
ศึกษา  เนื่องจากเห็นวาเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ี
นําเสนอเรื่องราวการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
ตั้งอยูใกลเขตเมือง  แตยังคงรักษาวัฒนธรรม
ของตนไวไดมาก  มีรูปแบบการจัดนิทรรศการ
นาสนใจ  ไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน ท้ัง
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
แมเปดดําเนินการมาไดเพียง 3 ป แตมีผูเขามา
เยี่ยมชมจํานวนมาก และยังไมมีการจัดกิจกรรม
การศึกษาเชิงสรางสรรค หากไดมีการศึกษาแนว
ทางการ พัฒ นาเ พ่ือ สง เ สริ มกา รศึ กษา เ ชิ ง
สรางสรรค  จะเปนประโยชนแกประชาชนใน 
วงกวางตอไป  ขั้นตอนในการศึกษา มีดังนี้ 

ขันตอนที  1 การวิจัย ( R1 )  :  การศึกษา

ข้อมูลพืนฐานของชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิน 

วัตถุประสงค  เพ่ือเก็บขอมูลอันนําสูการ
เขาใจชุมชนท่ีศึกษา และขอมูลความคิดเห็นของ
ชุมชนท่ีมีตอพิพิธภัณฑทองถ่ิน ในประเด็น
บริบทตางๆ ของชุมชน สภาพท่ัวไปและระบบ
การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ ลักษณะการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ    

วิธีดําเนินการ โดยลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพ
ชุมชนท่ีตั้งพิพิธภัณฑ  ขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 
และลักษณะการเรียนรูในพิพิธภัณฑ รวมถึง
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรู   เพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิง
สรางสรรค    
 เครื่องมือวิจัยและกลุมผูใหขอมูล ไดแก  

  1. แบบสํารวจสภาพการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑ รวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล
หลักท่ีเปนผูดําเนินการและผูเกี่ยวของ ไดแก 
ผูดูแลพิพิธภัณฑจํานวน 3 คน ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคูบัว ผูบริหารโรงเรียนใน
ชุมชน 2 คน ครูในโรงเรียนจํานวน 2 คน และ 
ครู กศน. ตําบลคูบัว  รวม 9 คน 
  2. แบบเก็บขอมูลพิพิธภัณฑ รวบรวม
ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีเปนคนในชุมชน 
ไดแก ผูใหญบาน เจาอาวาสวัด เจาหนาท่ีอนามัย 
กลุมแมบาน ชาวบาน  นักเรียน รวม 11 คน 
  3. แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับ 
กระบวนการเรียนรู รวบรวมขอมูลจากผูมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑท่ีพบโดยบังเอิญในวันท่ีผูวิจัยลง
พ้ืนท่ี จํานวน 33 คน  

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยท้ัง 3 แบบ ใชการ
ตั้งประเด็นคําถามปลายเปดตามกรอบการศึกษา 
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูทรง คุณวุฒิ
ท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัย จํานวน 5 คน 
  ขันตอนที 2 การพัฒนา (D1 ) : การพัฒนา

โครงการเพือพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

 วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ เพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิง
สรางสรรค 
 วิธีดําเนินการ โดยนําขอมูลจากการศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน มาวิเคราะหสถานการณ (SWOT 
Analysis) รวมกับผูดําเนินการและผูเกี่ยวของ 
และเสนอแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค คือ 
การจัดกิจกรรมคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว 
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑ 
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  ขันตอนที 3 การวิจัย (R2) : การจัดกิจกรรม

และประเมินผลการจัดกิจกรรม  

  วัตถุประสงค เพ่ือทดลองใชและประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรมคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว 
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑ 
  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม ไดแก 
นักเรี ยนในระบบและนักศึกษานอกระบบ  

จํานวน  77  คน  เปนนักเรียนจากโรงเรียนประถม
ในตําบลคูบัว  2 แหง แหงละ 10 คน นักเรียนจาก
โรงเรียนมัธยมในตําบลคูบัว 1 แหง จํานวน 10  คน 

และนักศึกษาจาก กศน. ตําบลคูบัวและตําบล
ใกลเคียง  47 คน  
  ผูรวมจัดกิจกรรม ไดแก  ผูสูงอายุท่ีเปน
ภูมิปญญาทองถ่ินใหความรูประจําฐาน 5 คน  
และครูการศึกษานอกระบบ 13 คน เปนวิทยากร
พ่ีเล้ียงกลุมและจัดกิจกรรมนันทนาการ  
  วิธีดําเนินการ ผูวิจัยจัดกิจกรรมในลักษณะ
คาย 1 วัน (one day camp)โดยใชจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว  และแหลงเรียนรูในชุมชนเปน
ฐานการเรียนรู  มีกระบวนการเรียนรู  ดังนี้  
  1)  เรียนรูจากพิพิธภัณฑ  ผูรวมกิจกรรม
ท้ังหมดเขารวมพิธีเปดคายและกิจกรรมนันทนาการ 
รับฟงการบรรยายขอมูลของพิพิธภัณฑ จากนั้น
แบงเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมมีท้ังนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และนักศึกษานอก
ระบบ มอบหมายใหศึกษาส่ิงแสดงในพิพิธภัณฑ
กลุมละ 1 เรื่อง (ตามฐานการเรียนรู) ฐานท่ี 1  
ตามรอยบรรพชน  ฐานท่ี 2  คนกอการดีท่ีคูบัว 
ฐานท่ี 3  เล่ืองลือท่ัว  ผาจกคูบัวงามลํ้า ฐานท่ี 4  
สํารวจเมืองโบราณ และฐานท่ี 5 สรางตํานาน
สวนโคตรเหงารําลึก  

  2)  นําสูชุมชน  แตละกลุมเดินทางไป
สํารวจแหลงเรียนรูจริงในชุมชน เพ่ือเปนการ
สัมผัสของจริงและหาขอมูลเพ่ิมเติมจากการ
สังเกตสถานท่ี สภาพแวดลอม และสัมภาษณ
ผูรู /ภูมิปญญา และชาวบานในชุมชน โดยมี
วิทยากรพ่ีเล้ียงเปนผูพาไป    
  3)  สะทอนความคิดสรางสรรค  โดย   
แตละกลุมนําความรู ท่ีรวมกันแสวงหาไดมา  
สรุปรวมกัน และรวมกันสรางสรรคภาพวาด
ดวยสีเทียนลงบนผืนผาขนาดใหญ (1 เมตร x 2 
เมตร) โดยจินตนาการจากส่ิงท่ีไดพบเห็นและ
ประทับใจ และประกวดภาพวาดประกอบการ
บรรยายเรื่องราวท่ีไดคนหามา 
  ขันตอนที  4  การพัฒนาผลงานทีได้จาก

การจัดกิจกรรม (D2) : การพัฒนาสือประชาสัมพันธ์

จากผลงานและการจัดแสดงนิทรรศการ 
  วัตถุประสงค เพ่ือนําผลงานจากการจัด
กิจกรรมมาพัฒนาและผลิตเปนส่ือนิทรรศการ 
จัดแสดงเพ่ือเผยแพรผลงานและแนวทางในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือการศึกษาเชิง
สรางสรรค   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาชุมชนและจิปาถะภัณฑ์สถาน

บ้านคูบัว    
  1. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชน 
พบวาตําบลคูบัวตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัด
ราชบุรไีปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อ
ท่ีประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีราบลุม  
มีน้ําตลอดปเนื่องจากมีลําหวยและคลองสงน้ํา
หลายสาย จึงเหมาะแกการปลูกขาวและทํา
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การเกษตร การคมนาคมสะดวกท้ังทางรถยนต 
และทางรถไฟมีสถานีรถไฟยอยคูบัว  บรรยากาศ
ของตําบลคูบัวเปนแบบชนบท  สองขางทางยัง
เปนทองทุงนา ใกลตัวเมืองเริ่มมีหมูบานจัดสรร
และอาคารพาณิชย  
  ตําบลคูบัวมีการปกครองทองถ่ินโดย
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว แบงการปกครอง
เปน 15 หมูบาน มีประชากรท้ังส้ิน 10,085 คน  
รอยละ 80 เปนชาวไท-ยวน  สวนใหญประกอบ
อาชีพดานเกษตรกรรม  ไดแก  ทํานา ทําสวนผัก 
ผลไม และเล้ียงสัตว  ดานหัตถกรรมในครัวเรือน 
ไดแก ทอผาจก ทําของชํารวย ทําเครื่องใชจาก
ไม เชน  ผลิตภัณฑจากไมตาล  ไมมะพราว  ขลุย  
แคน ดานการคา ไดแก   รานขายของชํา ขาย
อาหาร ขายผัก และอาชีพรับจางท่ัวไป  สภาพ
เศรษฐกิจของตําบล มีโรงงานอุตสาหกรรม       
3 แหง ปมน้ํามัน 1 แหง ธุรกิจชุมชนและกลุม
อาชีพในชุมชนเกี่ยวของกับดานหัตถกรรม
ท้ังส้ิน ไดแก  ตุกตาถักโครเชตญาณินท บังอร
โมบาย  กลุมทอผาจก กลุมผูผลิตขลุย กลุมสตรี
สหกรณผลิตภัณฑไมตาล ไมมะพราวแปรรูป   
แคทราย กลุมหัตถกรรมทอผาพ้ืนบาน กลุม
หัตถกรรมจากไมแปรรูปไมมูกมันไมรวก และ
กลุมสงเสริมอาชีพทอผาจกบานใต และมีกลุม
มวลชนจัดตั้งเชนเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ ไดแก 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน กลุมเยาวชน 
อาสาสมัครตํารวจชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  
กลุมผูใชน้ํา  ลูกเสือชาวบาน  และกลุมอาชีพ
สหกรณ 2 กลุม  
  สถานท่ีสําคัญในชุมชน มีวัด 7 แหง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แหง ระดับมัธยม 

ศึกษา 5 แหง กศน.ตําบล 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2 แหง สถานีอนามัย 2 แหง และสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักและเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
ไดแก เมืองโบราณคูบัว มีเนื้อท่ีประมาณ 2,310 ไร 
ในพ้ืนท่ีตําบลคูบัวและเขตติดตอ สันนิษฐาน  
วา เปนเมืองในสมัยทวารวดี  ปจจุบันมีซาก
โบราณสถานหลงเหลือให เห็นไมกี่แหง ท่ี
สมบูรณท่ีสุดไดแกโบราณสถานหมายเลข 18  
ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี อีกแหงหนึ่งคือศูนยสืบ
ทอดศิลปะผาจกราชบุรี ตั้งอยูท่ีวัดแคทราย หมู
ท่ี 13 เปนศูนยรวมขอมูลเกี่ยวกับผาจกไท-ยวน 
มีการสาธิตการทอผาจกและจําหนายสินคา
พ้ืนเมือง  นอกจากนี้ยังมีสวนโคตรเหงารําลึก 
เปนแหลงเรียนรู ท่ีรวบรวมพันธุไมหายาก ท่ี
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตในอดีตของบรรพบุรุษ และ
ตนไมในพระพุทธศาสนา รวมท้ังตั้ งแสดง
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา เชน ธรรมจักรศิลา 
พระพุทธรูปปูนปน     

1) ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปและการ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑ พบวาจัดตั้งขึ้นโดย
ชุมชนเพ่ือเปนแหลงสืบทอดวัฒนธรรมไท-ยวน 
และอนุรักษผาไทโบราณและผาจกคูบัว ตั้งอยู
ดานหนาวัดโขลงสุวรรณคีรี หมูท่ี 6 ตําบลคูบัว 
ไดรับงบประมาณในการกอสรางจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดราชบุรี  เริ่มกอสรางป พ.ศ. 
2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม   
ราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดอยาง
เปนทางการใน พ.ศ. 2550 ปจจุบันดําเนินงาน
ภายใตการดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนา
ประชากรตําบลคูบัว มีคณะผูสูงอายุเปนอาสาสมัค ร 
ในการตอนรับ ดูแล นําชมและใหขอมูลแก       
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ผู เข าชม  เปดบริการทุ กวั นยก เว นวันหยุ ด     
นักขัตฤกษ  เวลา 9.00–16.00 น . ด านการ
ประชาสัมพันธ  มีเว็บไซตของพิพิธภัณฑและ
ในฐาน ขอมูล พิพิธภั ณฑทอ ง ถ่ินข องศูน ย
มานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร การไดรับ
รางวัลจากหนวยงานและองคกรตางๆ และการ
บอกกลาวตอกันไปทําใหมีผูมาเยี่ยมชมจํานวน
มาก ดานงบประมาณ จิปาถะภัณฑสถานบาน   
คูบัวไมเก็บคาเขาชม แตมีการรับบริจาคและ
ไดรับงบประมาณสนับสนนุจากหนวยงานตางๆ 
เชน องคการบริหารสวนตําบลคูบัวสนับสนุน
คากระแสไฟฟาประจําเดือน ซ่ึงตัวอาคารท้ัง
สองช้ันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สวนคาใชจาย
ในการดูและรักษาและดําเนินงานใชเงินท่ีได
จากการบริจาค   
  ภายในพิพิธภัณฑแบงสวนแสดงเปน   
10 สวน บอกเลาเรื่องราวของเมืองโบราณคูบัว   
เรื่องราวของชาวไท-ยวนท่ีเขามาอยูท่ีคูบัวเม่ือ 
106 ปลวงมา  และวิถีชีวิตในอดีต  เรื่องของกลุม
ผูนํ า ทา ง ค วา ม คิ ด ท่ี ร วม ตั ว กัน ริ เ ริ่ ม ฟ น ฟู
วัฒนธรรมประเพณีของไท-ยวนท่ีกําลังเลือน
หายไปและการกอตั้งจิปาถะภัณฑสถานแหงนี้
เพ่ือเปนแหลงสืบทอดวัฒนธรรม รายละเอียดมี
ดังนี้ ส่วนที 1 แสดงศิลปวัตถุโบราณสมัยทวารวดี
ท่ีขุดพบในตําบลคูบัว  ส่วนที 2  แสดงเครื่องมือ
ทํามาหากิน มีอุปกรณ  เครื่องไถนา เครื่องจับ 
ดักสัตว และของใชตางๆ ส่วนที 3 มุมหลับนอน
สอนลูกหลาน แสดงวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ซ่ึงพอ
แมลูกหลานนอนอยูในหองเดียวกันทําใหได
ดูแลและอบรมส่ังสอนอยางใกลชิด  ส่วนที 4  
การระดมความคิดของคนในชุมชน โดยใช

หุนจําลองของผูคนท่ีมีสวนทําใหพิพิธภัณฑนี้
เปนจริงขึ้นมากําลังนั่งวางแผนกัน ส่วนที 5 
แสดงครัวโบราณของชาวไท-ยวน มีกอนเสา 
เตาไฟ  และอุปกรณหุงขาวตมแกง  อีกมุมหนึ่ง
จําลองฉากหญิงท่ีเพ่ิงคลอดลูกและกําลังอยูไฟ   
ส่วนที 6 แสดงเรื่องทํามาหากินของไท-ยวน 
เกี่ยวกับเรื่องขาว  สวนที 7  เปนหองโถงสําหรับ
แสดงนิทรรศการหมุนเวียนและจัดกิจกรรม  
ส่วนที 8 แสดงภูมิปญญาการทอผาจกซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาท่ีอยูในสายเลือดของชาวไท-ยวน ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ส่วนที 9 หองอนุรักษ ผาโบราณ 
จัดแสดงผาจกผืนใหญท่ีทอในโอกาสพิเศษ     
ผาจกโบราณของชาวไท-ยวน และผาจกสมัย
ปจจุบัน  และส่วนที 10 จัดแสดงเรื่องราวของ
ชาติพันธุในราชบุรี ไดแก ไท-ยวน ไทย ทรงดํา  
มอญ จีน กะเหรี่ยง ลาวเวียง ไทย พ้ืนถ่ิน    
 ลักษณะการจัดแสดงท่ีเปนท่ีช่ืนชอบของ
ผูชมสวนใหญ  คือการนําเสนอเรื่องราวดวย
หุนจําลองท่ีเหมือนจริงมาก และการจัดแสดง
เหตุการณหรือฉากชีวิตในอดีต  เชน หญิงอยูไฟ
หลังคลอดลูก  การพบปะของผูนําชุมชน การ
ทอผาจก  เปนตน 
  ลักษณะการเรียนรูในจิปาถะภัณฑสถาน
บานคูบัว  มี 2 ลักษณะ คือเรียนรูดวยตนเองจาก
การเดินชมส่ิงแสดงและอานขอมูลจากปาย
คําอธิบาย และเรียนรูจากการบรรยายของ
วิทยากรท่ีนําชมส่ิงแสดง นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู
จากกิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆ เชน การฟอนและ
ตีกลองสะบัดไชย ในโครงการสืบทอดศิลปะ
ลานนา โดยเชิญวิทยากรจากอําเภอเชียงแสนมา
เปนผูฝกสอน  
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนตอการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑ และความตองการในการพัฒนา
พิพิธภัณฑสรุปไดดังนี้ 1) ดานการจัดแสดงมี
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาท่ีดี จัดเปนหมวดหมู
และสวยงามมาก  ทําใหไดความรูและแนวคิด  
ท่ีดีในการดําเนินชีวิต การใชหุนจําลองใน
สถานการณตาง  ๆใหความรูสึกท่ีดี 2) ดาน สถานท่ี
มีสถานท่ีดีพรอม  พ้ืนท่ีจัดแสดงกวางขวาง 
สะอาดสวยงาม ตัวอาคารติดเครื่องปรับอากาศ
ท้ังหลัง บรรยากาศโดยท่ัวไปเหมาะแกการเขามา
เรียนรู  รอบๆพิพิธภัณฑ  มี ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เพียงพอ ไดแก  ท่ีจอดรถ หองสุขา 
อาคารจําหนายสินคาท่ีระลึกและสินคาชุมชน 
ซุมเครื่องดื่มและขนม 3) ดานการใหบริการ มี
การตอนรับและใหบริการท่ีดี 4) ดานการ
ประชาสัมพันธ มีส่ือมวลชนใหความสนใจมา
ทําขาวและสารคดีจํานวนหลายรายการ ทําใหมี
คนภายนอกมาเยี่ยมชมมากขึ้น 5) ดานการสืบ
ทอดวั ฒนธร รม จั ด เปน แหลง เรี ยน รู ด า น
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม มีการสืบ
ทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน อีกท้ัง
ยังเปนแหลงเรียนรูและรวบรวมภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการทอผาจกท่ีสําคัญ 
  ขอเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรคของพิพิธภัณฑ มีดังนี้ 
1) ดานการใหบริการ ควรมีเจาหนาท่ีแนะนําส่ิง
แสดงทุกหองแสดง เพ่ิมปายคําอธิบายภาษา 
อังกฤษสําหรับชาวตางชาติ มีมัคคุเทศกท่ีเปน
เยาวชนทองถ่ินและเพ่ิมเจาหนาท่ีในวันหยุด    
2) ดานการประชาสัมพันธ ควรเพ่ิมการประชา 

สัมพันธสูคนในทองถ่ินใกลเคียงโดยเฉพาะ
สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี 3) ดานสถานท่ี
ควรปรับปรุงแกไขหองจัดแสดงบางหองท่ี   
แสงสวางนอยเกินไปและบางหองมีกล่ินอับ     
4) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดแก ควรมีการเก็บคาเขา
ชมเพ่ือนําเงินรายไดมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหมากขึ้น และใหมีมุมหนังสือเพ่ิมเติมความรู
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจัดแสดงไวบริการและจําหนายดวย 
  ผลการวิเคราะหสถานการณ (SWOT 
Analysis) ไดขอเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑ เพ่ือสงเสริมใหเกิด
การศึกษาเชิงสรางสรรค ดังตอไปนี้ 1) สงเสริม
ใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑ
ในฐานะแหลงเรี ยนรู อันเปนแหลงสืบสาน
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 2) สงเสริมใหสถาน 
ศึกษาในชุมชนใชเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
ใหมากขึ้น 3) สงเสริมใหเกิดการ บูรณาการการ
ดําเนินงานของแหลงเรียนรูในชุมชนรวมกัน
ระหวางวัดโขลงท่ีมีโบราณสถานของเมืองโบราณ 
คูบัว ศูนยสืบทอดศิลปะผาจก และจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว 4) คนหาและสรางคนรุนใหมท่ีจะ
เปนผู สืบทอดปณิธานในการดํ าเนินการให
พิพิธภัณฑดํารงอยูอยางยั่งยืน และ 5) ศึกษา
พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรค  โดยใชพิพิธภัณฑเปน
แหลงเรียนรู 
  การตรวจสอบผลการศึกษาชุมชนและแนว
ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
การศึกษาเชิงสรางสรรค โดยนําเสนอผลการศึกษา
ตอคณะผูทรงคุณวุฒิในการสัมมนาโครงการ 
วิจัยท่ีดําเนินการไปพรอมกัน 16 แหง ใน 8 
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จังหวัด และนําเสนอรางโครงการจัดกิจกรรม 
“ ค่ ายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว  สร้างสรรค์

ความคิดจากพิพิธภัณฑ์” ไดรับความเห็นชอบ
และไดรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผูวิจัยนําไปปรับ
ใชในการจัดกิจกรรมคายใหสมบูรณขึ้น 
  2.  ผล กา รจัด กิจก รร มค่ าย ตา มร อ ย

วัฒนธรรมคูบัว  สร้างสรรค์ความคิดจา ก

พิพิธภัณฑ์ 

 ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอผลการจัดกิจกรรม เปนแบบสอบถามปลายเปด
มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต  
และผลกระทบ รวมถึงความยั่งยืนของการจัด
กิจกรรม และขอคิดเห็นอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก ผูดูแลพิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน ครู
และผูบริหารโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 
13 คน และทําการสัมภาษณกลุมครู กศน.ท่ีเปน
วิทยากร จํานวน 10 คน โดยกําหนดประเด็น
สัมภาษณตามแบบสอบถาม สรุปผลไดดังนี้  
    2.1 ผลการประเมินกระบวนการจัด
กิจกรรม พบวา 1) ผูมีสวนเกี่ยวของเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ท้ังตัว
ผูวิจัย  เจาหนาท่ีพิพิธภัณฑ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ครู วิทยากร พ่ี เล้ียง รวมท้ังครูท่ีพานักเรียน
มารวมกิจกรรม ซ่ึงรวมสังเกตการณ รวมเปน
กรรมการตัดสินผลงาน และรวมแสดงความ
คิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 2) นักเรียนนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรมเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ดู แ ลช ว ย เ ห ลื อ ซ่ึง กั น แ ละ กั น  โ ด ย พ บ ว า
กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีใหสมาชิกกลุมท่ีมี
อายุและระดับการศึกษาตางกัน รวมท้ังมีการ
จับ คู บั ด ดี้ ระ ห ว า ง นั ก เ รี ย น ใ นร ะ บ บ แ ละ

นักศึกษานอกระบบ  ทําใหเกิดบรรยากาศและ
ความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับผูใหญหรือเด็ก
กับวัยรุน ดังคํากลาวจากวิทยากรพ่ีเล้ียงวา ...
เห็นเขาคุยเล่นกันอย่างพีกับน้อง  คนตัวโตเรียก

คนตัวเล็กว่าลูกพีๆ พอน้องถามพีก็จดเพราะ

น้องเขียนหนังสือช้า พอน้องจะเป็นลมพีทังโบก

ทังพัด ตอนวาดภาพพีก็คอยบอกน้อง ... 3) การ
ใชผูสูงอายุในชุมชนเปนวิทยากรประจําฐาน   
การเรียนรู  ทําใหเด็กและผูอาวุโสในชุมชนเกิด
ความสัมพันธอันดีตอกัน เด็กไดมีโอกาสฟง
ผูสูงอายุเลาประสบการณของตน ผูสูงอายุก็มี
ความสุขท่ีไดเลาเรื่องราวท่ีผานมาใหคนรุนหลัง
ฟง ผูท่ีพบเห็นก็เกิดความรูสึกท่ีดี ดังคํากลาว
ของวิทยากรพ่ีเล้ียงวา ...เห็นคน 3 รุ่ น คุยกัน

อย่างไหล่เคียงไหล่ใต้ต้นไม้ เหมือนผู ้ เฒ่าก ําลัง

สอนลูกหลาน ทังๆ ทีเขาไม่เคยรู้ จักกันมาก่อน 

เห็นแล้วก็ประทับใจ... 4) นักเรียนนักศึกษาเกิด
ความคิดสรางสรรค  การใหเด็กไดไปเห็นสถาน 
ท่ีจริง เปนการจุดประกายความคิดสรางสรรค  
การท่ีแตละกลุมสานจินตนาการรวมกันและ
ถายทอดออกมาเปนภาพบนผืนผาหรือรอยเรียง
เปนเรื่องราว นับเปนประสบการณการเรียนรูท่ี
ทําใหเด็กเกิดความสรางสรรคและสามารถ
สรางสรรคช้ินงานออกมาเปนท่ีพอใจ ดังเสียงท่ี
ไดยินจากเด็กๆ วา ...ใส่สีส้มเข้าไปอีก  เติมสีดํา

ด้วย  ถึงจะดูเก่าเหมือนของจริง...  ... วาดรถตู ้

ด้วย วันนีหนูได้นังรถตู ้  ...  ...ลูกพี เขียนแผนที

ไปบ้านป้าซ้อนด้วย... 5) นักเรียนนักศึกษาเห็น
คุณคาและหวงแหนมรดกของชุมชน  การเรียนรู
จากแหลงเรียนรูในชุมชน ทําใหเห็นวาส่ิงเหลานั้น
เปนของมีคาสมควรรักษาไว ดังเสียงสะทอน
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จากนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมวา  .. .มาดูที

พิพิธภัณฑ์และบ้านลุงสุวินแล้ว ทําให้รักและ

หวงของเก่าทีมีอยู ่ ทีบ้านมากขึน จะเก็บไว้ไม่

ขายหรอก... 6) นักเรียนนักศึกษาไดรับความรู
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปใน
ขณะเดียวกัน  ดังเสียงสะทอนวา ...สนุกมาก  

ได้รู้ จักพีและน้องจาก กศน. และโรงเรียนอืน   

มีความรู้ ใหม่ๆ ได้ไปนอกสถานที  ได้รู้ ประวัติ

พระพุทธศาสนา  ได้ รู้ จักต้นไม้ต่างๆ และ

ความหมายของชือต้นไม้... 

    2.2 ผลการประเมินผลผลิต ท่ีไดจาก
การจัดกิจกรรมมีดังนี ้
     1)  องคความรูท่ีไดจากกิจกรรม  
เม่ือนํามารวบรวมเปน “เรื่องเลาจากคายตามรอย
วัฒนธรรมคูบัว” เปนองคความรูเกี่ยวกับชุมชน  
ท่ีไดจากกระบวนการรวบรวมความรูอยาง  
สรางสรรคเปนเอกสารเชิงวิชาการท่ีนําไปใช
ประโยชนตอไปได   
      2)  ภาพวาดเชิงสรางสรรค เปน
ผลงานศิลปะท่ีส่ือใหเห็นถึงความประทับใจ
และสนุกสนานจากการเรียนรูของผูเขารวม
กิจกรรมท้ัง 5 กลุม   
     3)  ความคิดเห็นของนักเรียน
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตอการจัดกิจกรรม 
โดยผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การจัดกิจกรรม ดานการจัดกิจกรรมและดาน
ความสรางสรรค เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ผลการประเมินพบวาดานการจัด
กิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมเห็นดวยในระดับมาก
ท่ีสุด จํานวน 6 ขอ และเห็นดวยในระดับมาก 
จํานวน 3 ขอ สําหรับความคิดเห็นดานความ

สรางสรรค  ผูเขารวมกิจกรรมเห็นดวยในระดับ
มากท่ีสุดทุกขอ  เรียงลําดับไดดังนี้ กระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมกอให เกิดการเรียนรู เ ชิง
สรางสรรค  เนื้อหาของกิจกรรมกอใหเกิดการ
เรียนรูเชิงสรางสรรค กิจกรรมของโครงการ
สงเสริมการเรียนรู เชิงสรางสรรค  ช้ินงานท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมจัดทํามีความสรางสรรค  และ
ช้ินงานท่ีผูเขารวมกิจกรรมจัดทําสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูแกคนในชุมชน   
 3. ผลการประเมนิผลกระทบ 

      3.1  ผลกระทบตอนักเรียนนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สงผล
ใหนักเรียนนักศึกษามีความรู เกี่ยวกับแหลง
เรียนรูในชุมชนของตน ท้ังท่ีเปนองคความรู
หรือภูมิปญญา บุคคล สถานท่ี หรือเปนวัตถุ
ส่ิงของเปนความรูจากประสบการณจริง ไดมี
โอกาสสัมผัส พูดคุยซักถาม ทําใหเกิดความรูสึก
ภูมิใจ  เห็นคุณคา และเห็นความสําคัญท่ีจะตอง
ชวยกันสืบสานรักษา  และ เผยแพร  ดังคําพูดวา  
“หนูเห็นพีเขาใส่ชุดทีตัดจากผ้า คูบัวมาต้อนรับ

พวกเราสวยดีอยากใส่บ้างค่ะ” นอกจากนี้ วิธี 
การเรียนรูอยางสนุกสนานนอกหองเรียน ยัง
สงผลใหเกิดความสนใจ อยากรู อยากเรียน อยาก
เขารวมกิจกรรมเชนนี้อีก  และสงผลใหเกิด
จินตนาการและความคิดสรางสรรค สามารถ
เสนอแนะความคิดเห็น เชน  “อยากให้พาไปคุย

กับยายทีอยู ่ไฟมาหลายๆ ท้อง” “อยากหุงข้าว

ด้วยก้อน เส้า เตา ไฟโบร าณ” “อ ยากให้ มี

โปรแกรม วันเดียว เทียวคูบัว” “อยากรู้ เรือง

ลูกปัดทีขุดได้ทีคูบัว” “อยากรู้ เรืองโมบายดอก
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เข็มทีแขวนไว้ที บ้านป้าทองอยู ่”  “อยาก รู้

สรรพคุณของต้นไม้ทีสวนโคตรเหง้า”    
   3.2 ผลกระทบตอพิพิธภัณฑผลการ

จัดกิจกรรมครั้งนี้  ทําใหเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑ 
และคณะกรรมการไดปรับแนวความคิดในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑใหมีชีวิต มีกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสรางสรรครูปแบบใหมๆ อันจะสงผลให
ผูรับบริการไดรับความรู ความเขาใจ และเกิด
ความคิดสรางสรรคพิพิธภัณฑไดแนวทาง    
การจัดกิจกรรมคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว  
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑ ในทํานอง
เดียวกัน  หรือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการจัดให
แตกตางออกไป  ดังท่ีกรรมการของพิพิธภัณฑท่ี
รวมเปนวิทยากรในครั้งนี้กลาววา “…ผมคิดว่า

เป็นการจัดกิจกรรมทีสมบูรณ์ทีสุดแล้ว เราไม่

เคยจัดกิจกรรมแบบนีมาก่อน เป็นกิจกรรมทีดี 

ตัวผมเองก็ชอบมากทีได้พาเด็กไปเรียนรู้ อย่างนี 

อ ย า ก ใ ห้ ม า จั ด อ ย่ า ง นี อี ก ห ลา ย ๆค รั ง …” 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑยังได “เรื่องเลาจากคาย
ตามรอยวัฒนธรรมคูบัว” ไวสําหรับจัดพิมพ
เผยแพรตอไปได  

   3.3  ผลกระทบตอสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีสวนชวยกระตุนแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชิงสรางสรรค
ใหกับนักเรียน  และเปนการสงเสริมใหครูใช
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน เชน จิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัวและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน  
โดยนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
กลุมสาระตางๆ ดังท่ีผูอํานวยการโรงเรียนแหง
หนึ่งกลาววา “…สวนโคตรเหง้ารําลึกก็อยู ่หลัง

โรงเรียนนีเอง ...จะให้นักเรียนไปเรียนดํานา 

เกียวข้าว ผมเชือว่ามีนักเรียนหลายคนทีบ้านมีที

นาแต่ไม่เคยทํานา…” และยังเปนการกระตุน
แนวความคิดในการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีมีอยูใน
โรงเรียนอีกดวย ดังคํากลาวของคนเดิมวา “…

ในโรงเรียนก็มีทังไม้ประดับ และไม้ยืนต้น

มากมาย  พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนก็เก็บเครืองมือ

เครืองใช้เก่าๆ ไว้เยอะ ผมจะให้ครูและนักเรียน

มาช่วยกันพัฒนาและใช้เป็นแหล่งเรียนรู…้” 
   3.4 ผลกระทบตอชุมชน  การให

ผูสูงอายใุนชุมชนมีสวนรวม ตั้งแตรวมใหขอมูล
ชุมชน รวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ รวมคิดตลอดจนรวมเปนวิทยากร
ประจําฐานการเรียนรู  เปนการสงเสริมการนํา
ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชใหเกิดคุณคา ทําให
ผูสูงอายุมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ใน
สวนของชุมชนเองก็เห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุ  
คุณคาของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตางๆ ใน
ชุมชน  ดังท่ีภูมิปญญาเรื่องผาจกคนหนึ่งกลาว
วา “…อย่าขึนไปบนบ้านเลย  ป้าไม่ได้ถูไว้  อาย  

บ้านหลังใหญ่มันกว้าง ป้าอยู ่คนเดียวกวาดถ ู 

ทุกวันไม่ไหว  ลูกหลานนานๆมาที  ถ้าพวกหนู

มากันบ่อยๆ อย่างนี ป้าชอบ มาเรียนทอผ้าก็ได้ 

ป้าจะสอนให้ฟรีๆ…” 
  4. ความยั่งยืน ผลเชิงสรางสรรคท่ีไดจาก
การจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
ในหลายประเด็น ดังนี้ 1) สถานศึกษาในชุมชน
ท้ังในและนอกระบบ สามารถนําแนวทางการจัด
กิจกรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิง
สรางสรรคตอไป หรือเปนแนว ทางในการ
พัฒนารูปแบบใหมๆ 2) พิพิธภัณฑนําแนว
ทางการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้นไปประยุกตใช
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เ พ่ื อ ใ ห เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ท่ี มี ชี วิ ต  มี ค ว า ม
สรางสรรค  และมีการใชประโยชนอยางคุมคา  
3) นักเรียนนักศึกษาในชุมชนเกิดความซาบซ้ึง
และเห็นคุณคาความสําคัญของวัฒนธรรมและ
ของดีของชุมชน  ทําใหปรับเปล่ียนทัศนคติ  
เกิดความรัก หวงแหน และตองการสืบทอด
วัฒนธรรมและรักษาของดีเหลานี้ไวอยูคูชุมชน 
4) ชุมชนเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน ทําให
คนรุนหลังเห็นเปนแบบอยางและเกิดความตั้งใจ
ท่ีจะเขามามีสวนรวมบํารุงรักษาวัฒนธรรม
เอาไว 5) ชุมชนเขมแข็งจากการทํางานท่ีทําให
เกิดการเรียนรูเชิงสรางสรรครวมกัน เกิดสาย
สัมพันธของเครือขายท่ีทํางานรวมกันระหวาง
ทีมวิจัย ชุมชน  พิพิธภัณฑ  สถานศึกษา และ
ผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  อันจะสงผลตอการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาภายหลัง   
 
อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
  ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 1) ดาน 
การมีสวนรวมของชุมชน จากการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานพบวา ประชาชนในทองถ่ินยังไมให
ความสนใจท่ีจะเขามาเรียนรูในพิพิธภัณฑ  
สถานศึกษาในชุมชนเองก็ยังใชพิพิธภัณฑเปน
แหลงเรียนรูนอกหองเรียนนอยมาก  จึงควร
พัฒนากิจกรรมการศึกษาเชิงสรางสรรคท่ีจะทําให
คนในทองถ่ินไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตและเรงประชาสัมพันธใหเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายในทองถ่ินโดยปรับ
กระบวนการทํางานดานการบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธเชิงรุกและประเภทของกิจกรรม 
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยการจัดการเรียน 

รูของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ 
(สุมาลี สังขศรี และคณะ 2548: จ-ฉ) และ      
สุทธาสินี วัชรบูล (2544: 15)ท่ีพบวาพิพิธภัณฑ
ในฐานะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายในขอบเขตภาระหนาท่ี
ของตนเอง 2) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสัมผัสสถานท่ี
ทางวัฒนธรรมตางๆ ของชุมชนจากบรรยากาศ
และสถานท่ีจริงนอกหองเรียน และเรียนรูดวย
กระบวนการตางๆ  ผลการประเมินในดาน
กระบวนการจัดกิจกรรมและความสรางสรรค 
พบวาเปนการเรียนรูเชิงสรางสรรคท่ีท้ังผูรับ      
ผูถายทอด และผูจัดดําเนินการตางก็มีความสุข 
สนุกสนาน และพึงพอใจสอดคลองกับแนวคิด
ของทิศนา แขมณี (2542: 4-5) ท่ีกลาววา การ
ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู  ตองคํานึงถึง
เนื้อหาวิชา ประสบการณเดิมและความตองการ
ของผูเรียน โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู ไดรับความสนุกสนานจาก 
การเรียน มีสวนรวมในการเรียนรู และสอดคลอง 
กับแนวคิดของเฟดเดอริค ฟรอเบล (Froebel 
Foundation, 2005 อางใน ศิวลี  อรัญนารถ, 2551: 
3) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนการสอนนั้นควรมุง
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติ เกิดการ
สะสมประสบการณและคุณคาของส่ิงเหลา นั้น
ดวยตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคลซ่ึง    
จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
และความคิดรวบยอดตอไป นอกจากนั้นการ
ตอกย้ําซํ้าเติมดวยการวาดภาพยังเปนการสงเสริม        
ใ ห ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม เ กิ ด ป ร ะ สบ ก า ร ณ
สุนทรียภาพ จากการเกิดประสบการณตรงอัน
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นํามาซ่ึงกระบวนการรับรูและเรียนรูดวยศิลปะ 
สงผลใหเกิดการเรียนรูและนํามาซ่ึงความรัก  
และความซาบซ้ึงในคุณคาของส่ิงนั้น (ศิวลี   
อรัญนารถ, 2551: 3) ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิ จกร รม ส วน ใหญ พอใจ ในสถาน ท่ี และ
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังใน
กิจกรรมท่ีจัดภายในพิพิธภัณฑและการออกไป
ศึกษาแหลงเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
สุวัฒน วัฒนวงศ (2547: 7) ท่ีกลาววาสภาพ 
แวดลอมในการเรียน (Learning Environment) 
ตองมีความสะดวกสบาย  เหมาะสม  ตลอดจน
ไดรับความไววางใจ และการใหเกียรติผู เรียน 
และสอดคลองกับแนวคิดของประเวศ วะสี 
(2543: 21) ท่ีกลาววา ปฏิสัมพันธระหวางครูและ
ผูเรียนควรมีลักษณะเปนกัลยาณมิตรท่ีชวยเหลือ
เกื้อกูล มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู 
4) ดานผลผลิต ในการสรุปองคความรูของกลุม  
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณตรงจาก
แหลงเรียนรู จึงสามารถซึมซับความรูความคิด
อยางชัดเจน มีการนําความรูความคิดท่ีแตละคน
ไดมาถ ายทอด แลกเปล่ียน วิ เคราะห  และ
สังเคราะหรวมกันจนสามารถถายทอดความคิด
ออกมาเปนภาษาเขียนทําใหได ใช ทักษะท่ี
แตกตางกันชวยเหลือกันอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ไดพัฒนาทักษะในการเขียนเลาเรื่องเพราะตอง
เขียนเรื่องเลาจากคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของนันทิยา จินามา 
(2549: 40) เกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชน
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเลาเรื่องวาทําใหผูเรียน
มีทักษะในการเขียนเลาเรื่องสูงกวาเกณฑท่ัวไปท่ี
กําหนด และเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง ไดเรียนรูจากส่ิงท่ีอยูใกลตัวใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหมีความกระตือรือรนและ
สนใจในการเรียน สําหรับผลผลิตช้ินงานภาพ วาด 
เชิงสรางสรรค  แตละกลุมสามารถรวบรวม
ความคิด จินตนาการเปนเรื่องราว สรางสรรคเปน
ภาพวาดท่ีสะทอนใหเห็นบรรยากาศของการ
เรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับอุทัย ดุลยเกษม (2553: 9) 
ท่ีกลาววา ความสรางสรรค เปนคุณลักษณะ
พ้ืนฐานประเภทหนึ่งของมนุษย  ประชาชน
โดยท่ัวไปจะรูสึกพึงพอใจและมีแรงบันดาลใจ 
ถาเขาสรางพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยาง
เ ต็ม เ ป ย ม  ก า ร ชว ย ใ ห ผู  เ รีย น มีค ว า ม คิด
สรางสรรคและทําในส่ิงท่ีสรางสรรค ควรเปน
สวนหนึ่งของการจัดประสบการณใหแกผูเรียน 
6) ดานผลกระทบ การนําเรื่องราววิถีชีวิตของ
บรรพบุรุษ สถานท่ีสําคัญและภูมิปญญาของ
ชุมชนมาใชในการเรียนรู  ทําให ผู เขารวม
กิจกรรมเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและ
เกิดเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมของชุมชนสอดคลอง
กับคํากลาวของ สมจิตร โคกทอง (2537: 2) วา
การสงเสริมใหเห็นความสําคัญและเกิดเจตคติ    
ท่ีดีตอโบราณสถานและโบราณวัตถุ ถือไดวาเปน
การสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานและ
โบราณวัตถุของชาติ  และการสงเสริมใหเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมเปนการจุดประกายให
ผู เขารวมกิจกรรมคิดหาวิ ธีการท่ีจะสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชนตอไป 7) ดานความยั่งยืน 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถเปนแนวทางให
สถานศึกษาท้ังในและนอกระบบนําไปบูรณาการ
เขากับหลักสูตรของแตละสถานศึกษาใชเปน
แหลงเรียนรูนอกหองเรียนทําใหนักเรียนได
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พัฒนาเต็มความสามารถท้ังดานความรู  จิตใจ  
อารมณ สังคม และทักษะตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ 
ชูศรี สุจารักษ (2547: 73) ท่ีกลาวถึงการใชสาระ
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนหัวเรื่องในการบูรณาการ
อยางรอบดาน ทําใหผูเรียนไดรูจักทองถ่ินของ
ตนเองมากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจตลอดจน
เกิดความผูกพันกับทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมี
ความหมายตอชีวิตผู เรียน อีกท้ังครูผูสอนได
พัฒนารูปแบบการเรียนรูใหมๆ และมีโอกาส
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้เกิดผลกระทบตอผูเขารวมกิจกรรมทําใหเกิด
เจตคติท่ีดีตอวิถีชีวิตดั้งเดิมสงผลใหอยากเรียนรู
เพ่ิม  จึงควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน เชน การหุงขาวดวย
กอนเสา ในสวนผลกระทบท่ีเกิดตอพิพิธภัณฑ
และสถานศึกษาทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูและใชแหลงเรียนรู ใน 
ชุมชน จึงควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมเชิง
สรางสรรคโดยใชพิพิธภัณฑ เปนฐานอยาง
หลากหลายรวมกับสถานศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและเครือขายตางๆ ตลอดจนชุมชน
อยางตอเนื่อง โดยนําแนวทางการจัดกิจกรรมใน

ครั้งนี้ไปประยุกตใชหรือพัฒนาเพ่ิมเติม เชน ใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมแสดง
ความคิดเห็นตอระยะเวลาในการทํากิจกรรมวา
นอยเกินไป ดังนั้นจึงควรขยายระยะเวลาในการ
เรียนรูแตละกิจกรรมใหมากขึ้น หรือในกิจกรรม
ผลิตช้ินงานเชิงสรางสรรคควรปรับรูปแบบ
กิจกรรมใหมีเวลากลับไปสรางสรรคช้ินงาน
เพ่ิมเติม แลวหาโอกาสกลับมานําเสนอกันใหม  
 
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือการเรียนรู เชิง
สรางสรรคใหแกกลุมเปาหมายอ่ืนๆ เชน กลุม
ผูนําชุมชน กลุมอสม. กลุมสตรี กลุมอาชีพ   
  2. ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเชิง
สรางสรรคแกกลุมเยาวชน หรือกลุมแมบานใน
ชุมชนเพ่ือใหไดผลิตช้ินงานท่ีสามารถจําหนาย
เปนรายไดใหแกกลุมเปาหมายและเปนรายได
ของพิพิธภัณฑ 
  3. ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เชิง
สรางสรรคแกกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือสรางสรรค
ผลิตภัณฑใหมีรูปแบบท่ีสรางสรรคหลากหลาย
ขึ้น 
  4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู เ ชิงสรางสรรคกับแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชน    
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