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คํานํา
พิพิธภัณฑทองถิ่น แสดงอัตลักษณ วิถีชีวิต ภูมิปญญา เชื่อมโยงเรื่องราว ความทรงจํา
ที่มีคุณคาสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู เขาใจอยางคนมีราก... ถือไดวาเปนขุมทรัพย
ทางปญญา เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูที่สนใจศึกษาหาความรูดวยตนเอง หรื อจากการจัดการ
ความรูที่เหมาะสม โดยการเรียนรูอยางสรางสรรค คิดใหม คิดตาง คิดนอกกรอบ คิดใหเกิด
ประโยชน จะทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูได พัฒนาตนเองได ปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตได ตามศักยภาพของแตละคน ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีโอกาสสรางสรรคความคิด
ของตนในฐานะนักวิจัยที่จ ะตองตอบโจทยปญหาวิจัยใหไดวา จะพัฒนาพิพิธภัณ ฑทองถิ่น
อยางไร เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคได ทําอยางไรใหสนุก แปลก
ใหม นาสนใจ และเกิดประโยชน และเพื่อใหครอบคลุมพี้นที่ บริบท เนื้อหา การบริห ารจัดการ
และกิจ กรรม ที่แตกตางกัน จึงไดศึก ษาพิพิธภัณฑทั้ง หมดจํานวน 16 แหง ใน 8 จัง หวัดใน
ภูมิภาคตะวันตก โดยวิธีการวิจัยและพัฒนา งานครั้งนี้จะไมสามารถสําเร็จไดหากไมไดรับพลัง
แรงกาย แรงใจ แรงสมอง และความรวมมืออยางดียิ่งของศิษยศิล ปากรทั้ง 16 ทีม ที่เปน ผู
ศึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะห ปฏิบัติโครงการ และประเมินผล ตลอดจนเขียนสรุปงานในแต
ละพื้นที่ นอมรับคําวิพากษ และเรียนรูรวมกัน...ขอขอบคุณ
ความภาคภูมิใจในงานวิจัยครั้งนี้ นอกเหนือจากผลงานที่ปรากฏแลว ยังภูมิใจที่ไดมี
โอกาสทํา งานรวมกับศิษ ย ไดเห็ น พัฒ นาการของศิษ ย ความสามารถทางวิ ชาการ ความ
กระตือรือรนในฐานะนักวิจัย และหวังวาพลังของคนรุนใหมซึ่งผสานกับเรื่องราวจากอดีตของ
พิพิธภัณฑทองถิ่นจะจุดประกายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคจากพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นไดอยางนาสนใจตอไปในอนาคต
คณะผูวิจัย

“จินตนาการและโอกาสเปนที่มาของความคิดสรางสรรค
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนามนุษย”
TCDC.
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บทคัดยอ
การวิจัย เรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค เปน
งานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึก ษาขอ มูล เบื้องตน ของพิพิธ ภัณ ฑ ทองถิ่น 2) ศึก ษากระบวนการพั ฒนากิจ กรรมเชิ ง
สรางสรรคของพิพิธภัณฑทองถิ่น และ 3) ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อ
การศึกษาเชิงสรางสรรคใน ดําเนินการในลักษณะของการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research) ระหวางผูวิจัย ผูบริหารหรือผูดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่น ครู นักเรียน ผูนําชุมชน
ประชาชน โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการเก็บ
ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Methods) และวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Methods)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่นดาน 1) สภาพและบริบทชุมชน 2) แนวคิดการ
กอตั้ง ประวั ติความเปน มา 3) การบริห ารจัด การและการจัด แสดง 4) กิจ กรรมและการ
ถายทอดความรู พบวาพิพิธภัณฑที่ศึกษาทั้ง 16 แหง ตั้งกระจายอยูใน 8 จัง หวัดในภูมิภาค
ตะวัน ตก มีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ใชในการศึกษา จังหวัด ละ2 แหง สภาพที่ตั้งของพิพิธภัณ ฑ
ทองถิ่นจะแตกตางกันคือ มีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ตั้งอยูในโรงเรียน 4 แหงตั้งอยูในบริเวณวัด 2
แหง ตั้งอยูในแหลงโบราณคดี 2 แหง ตั้ง อยูในสถานที่ร าชการจํานวน 3 แหงและตั้ง อยูใน
ชุมชน จํานวน 5 แหง มีการบริหารจัดการโดยการตั้งเปนคณะกรรมการทํางาน มีกิจกรรมการ
ถายทอดความรูโดยการจัดนิทรรศการ สาธิต อบรม จัดแสดงและเชื่อมความสัมพันธกับชุมชน
2. กระบวนการพัฒนากิจกรรมเชิง สรางสรรคของพิพิธภัณฑทองถิ่น มีขั้นตอนคือ
1) วิเคราะหศึก ษาสภาพบริบทชุมชนโดยใชเทคนิค SWOT Analysis 2) ออกแบบกิจ กรรม
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมกับชุมชน 4) ประเมินผลกิจกรรม และ 5) รวมกันถอด
บทเรียน
3.ศึก ษาผลการพัฒนากิจ กรรมพิพิธภัณ ฑทองถิ่น เพื่อการศึก ษาเชิง สรางสรรคใน
5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการจัดกิจกรรม(Process)ทุกโครงการจะเตรียมการลวงหนา โดย
ประสานงานกับคนในพื้นที่ ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ และผูที่จะเขารวมกิจกรรม ทําความเขาใจ
เรียนรูขอมูลพื้นที่ การจัดกิจกรรมคํานึงถึงความเหมาะสมของบริบทชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม
และทรัพยากรที่มีอยู มีการวางแผนและการประเมินผลการจัดกิจกรรมดวย 2) ดานผลผลิต
ของการจัดกิจ กรรม(Output) แบงออกเปนผลเชิงปริมาณ เชน เปนชิ้นงานที่ไดในลัก ษณะ
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เอกสารแนะนํ า คู มื อ แผ น ป า ยประชาสั ม พั น ธ วี ดิ ทั ศ น ภาพวาด งานป น งานประดิ ษ ฐ
คําประพันธ หนังสั้น ภาพยนตรการตูน และผลเชิง คุณภาพ เชนความสนใจ ความพึงพอใจ
กระตือ รือร น ความมี ชีวิ ต ชี วา ความสุข ภูมิ ใจ กล าแสดงออก จิน ตนาการและความคิ ด
สรา งสรรค 3) ดา นผลลัพธ ของการจัด กิจ กรรม(Outcome) มีก ารปรับปรุง ภู มิทัศ น มี ก าร
เชื่อมโยงการเรียนรูกับแหลงเรียนรูในชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู สงผลถึง ผูเกี่ยวของ เชน
นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูรูในชุมชน มีความรู ความภูมิใจ ชื่นชม เห็นคุณคา และ
นําไปใช 4) ดานผลกระทบของการจัดกิจ กรรม(Impact) มีก ารสรางและปรับปรุง พิพิธภัณ ฑ
ทองถิ่นหลายแหง มีฐานขอมูล และเว็บไซตเผยแพร สถานศึกษา และองคกรบริหารสวนตําบล
ใหความสนใจ คนในชุมชนเกิดความสัมพันธจากการเรียนรูรวมกัน มีทัศนคติที่ดีตอกัน และ 5)
ดานความยั่ง ยื น ของการจัด กิจ กรรม(Sustainable) มีเ อกสารและสื่อ เพื่ อการเผยแพร มี
หลักสูตรทองถิ่นที่บูรณาการพิพิธภัณฑทองถิ่นสูการจัดการเรียนการสอน องคการปกครอง
สวนทองถิ่นเห็นความสําคัญและมีแผนสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ พิพิธภัณฑทองถิ่น,แหลงเรียนรู, การศึกษาเชิงสรางสรรค กิจกรรมเชิงสรางสรรค
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Abstract
ABSTRACT: The Development of Local Museum to Enhance Creative Education
The Development of Local Museum to Enhance Creative Education was a
research-and–development research. The objectives were 1) to make a preliminary study
on local museums, 2) to study the local museums’ development process of creative
activities, and 3) to study the achievements of the development activities of the local
museums to enhance creative education. The research was conducted in Participatory
Action Research among the researchers, the administrators or the local museum curators,
teachers, students, community leaders, and local people. Mixed Methods Research was
employed between Quantitative Methods and Qualitative Methods.
The findings were as followed:
1. The preliminary data of local museums on 1) location and community context,
2) founding history, 3) management and exhibition, and 4) activities and knowledge
transfer, indicated that the 16 local museums under study were distributed in 8 provinces
of the western region. There were 2 local museums under study from each province. The
location of the local museums was diverse: 4 in schools, 2 in Buddhist temples, 2 in
archeological sources/areas, 3 in official places, and 5 in community areas. The museum
management was run by working committee. The museum has knowledge transfer
activities by exhibitions, demonstrations, training activities, displays, and community
connection activities.
2. The museums’ creative activities development process had 5 steps: 1) use of
SWOT analysis to study community context, 2) design of activities, 3) implementation of
the activities with community participation, 4) evaluation of the activities, and 5) lessons
learned together.
3. The study on the development of local museum to enhance creative education
covered 5 aspects. 1) Process: all projects had been prepared in advance, by coordination
with people in the field, those involved with local museum, and those participated in
activities, so as to understand the area, to consider the appropriateness of community
context, participants and available resources, and the activities were conducted as planned

จ

and evaluated. 2) Output: there were 2 types, quantitative and qualitative output. As for
quantitative output, they were publication, manual, label, video, painting, sculpture, crafts,
poetry, short film, and anime; and as for qualitative output, they were interest,
satisfaction, enthusiasm, liveliness, happiness, pride, assertive, imagination, and creativity.
3) Outcome: there were improvement in landscape, connection with learning source in
community and available resources, which affected all those concerned, such as, students,
teachers, parents, community leaders, and knowledgeable in community, to have more
knowledge, to be proud, to appreciate, and to apply. 4) Impact: there were construction
and improvement in many local museums; data base and website were made available;
education institution and local administration organization were interested; community
people had better relationship and attitude due to the learning process.
And 5) Sustainability: there were publication and media, local curriculum which integrated
local museum with learning and teaching, local administration organization which realized
the value of local museums and planned to support continuously.

Keyword : Local Museum, Learning resources, Creative Education, Creative Activity
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