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คํานํา 

 

 พิพิธภัณฑทองถิ่น แสดงอัตลักษณ วถิชีีวติ ภูมิปญญา เช่ือมโยงเรื่องราว ความทรงจํา

ที่มีคุณคาสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหคนรุนหลังไดเรยีนรู เขาใจอยางคนมีราก... ถอืไดวาเปนขุมทรัพย

ทางปญญา เปนแหลงเรยีนรูสําหรับผูที่สนใจศึกษาหาความรูดวยตนเอง หรือจากการจัดการ

ความรูที่เหมาะสม โดยการเรียนรูอยางสรางสรรค คิดใหม คิดตาง คิดนอกกรอบ คิดใหเกิด

ประโยชน จะทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูได พัฒนาตนเองได ปรับใชในการดําเนิน

ชีวติได ตามศักยภาพของแตละคน ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีโอกาสสรางสรรคความคิด

ของตนในฐานะนักวิจัยที่จะตองตอบโจทยปญหาวิจัยใหไดวา จะพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

อยางไร เพื่อใหเปนแหลงเรยีนรูที่สงเสรมิการศกึษาเชิงสรางสรรคได ทําอยางไรใหสนุก แปลก

ใหม นาสนใจ และเกดิประโยชน และเพื่อใหครอบคลุมพ้ีนที่ บรบิท เนื้อหา การบริหารจัดการ 

และกิจกรรม ที่แตกตางกัน จึงไดศึกษาพิพิธภัณฑทั้งหมดจํานวน 16 แหง ใน 8 จังหวัดใน

ภูมิภาคตะวันตก โดยวธิกีารวจิัยและพัฒนา งานครัง้นี้จะไมสามารถสําเร็จไดหากไมไดรับพลัง 

แรงกาย แรงใจ แรงสมอง และความรวมมืออยางดียิ่งของศิษยศิลปากรทั้ง 16 ทีม ที่เปนผู

ศกึษารวบรวมขอมูล วเิคราะห ปฏิบัติโครงการ และประเมินผล ตลอดจนเขียนสรุปงานในแต

ละพื้นที่ นอมรับคําวพิากษ และเรยีนรูรวมกัน...ขอขอบคุณ 

 ความภาคภูมิใจในงานวิจัยครั้งนี้ นอกเหนือจากผลงานที่ปรากฏแลว ยังภูมิใจที่ไดมี

โอกาสทํางานรวมกับศิษย ไดเห็นพัฒนาการของศิษย ความสามารถทางวิชาการ ความ

กระตอืรอืรนในฐานะนักวจิัย และหวังวาพลังของคนรุนใหมซ่ึงผสานกับเรื่องราวจากอดีตของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นจะจุดประกายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเรยีนรูเชิงสรางสรรคจากพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นไดอยางนาสนใจตอไปในอนาคต 
 

คณะผูวจัิย 

 

 

“จนิตนาการและโอกาสเปนที่มาของความคิดสรางสรรค  

ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนามนุษย” 

                                                        TCDC. 
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ววิรรธมงคล แหลงเรยีนรูปลองเหลี่ยม โดย นางศรวีรรณ ฉัตรสุรยิวงศ ศูนยการเรยีนรูหมูบาน
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หนองราชวัตรโดยนายประเชิญ ชาวหนาไม ที่กรุณารวมเปนคณะทํางานในการศึกษา การจัด

กจิกรรมทดลองพัฒนา และจัดทําสรุปผลการศกึษา  
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บทคัดยอ 

 

การวจิัย เรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสรมิการศกึษาเชิงสรางสรรค  เปน

งานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อ         

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่น 2) ศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรมเชิง

สรางสรรคของพิพิธภัณฑทองถิ่น และ 3) ศกึษาผลการพัฒนากจิกรรมพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อ

การศึกษาเชิงสรางสรรคใน ดําเนินการในลักษณะของการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research) ระหวางผูวจิัย ผูบรหิารหรอืผูดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่น ครู นักเรยีน ผูนําชุมชน 

ประชาชน โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการเก็บ

ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Methods) และวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methods) 

 ผลการวจิัยสรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลเบื้องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่นดาน 1) สภาพและบริบทชุมชน 2) แนวคิดการ

กอตั้ง ประวัติความเปนมา 3) การบริหารจัดการและการจัดแสดง 4) กิจกรรมและการ

ถายทอดความรู พบวาพิพิธภัณฑที่ศึกษาทั้ง 16 แหง ตั้งกระจายอยูใน 8 จังหวัดในภูมิภาค

ตะวันตก มีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ใชในการศึกษา จังหวัดละ2 แหง สภาพที่ตั้งของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นจะแตกตางกันคอื มีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ตั้งอยูในโรงเรียน 4 แหงตั้งอยูในบริเวณวัด 2 

แหง ตั้งอยูในแหลงโบราณคดี 2 แหง  ตั้งอยูในสถานที่ราชการจํานวน 3 แหงและตั้งอยูใน

ชุมชน จํานวน 5 แหง มีการบรหิารจัดการโดยการตัง้เปนคณะกรรมการทํางาน มีกจิกรรมการ

ถายทอดความรูโดยการจัดนทิรรศการ สาธติ อบรม จัดแสดงและเช่ือมความสัมพันธกับชุมชน  

  2. กระบวนการพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรคของพิพิธภัณฑทองถิ่น มีข้ันตอนคือ    

1) วิเคราะหศึกษาสภาพบริบทชุมชนโดยใชเทคนิค SWOT Analysis 2) ออกแบบกิจกรรม         

3) ดําเนนิการจัดกจิกรรมแบบมีสวนรวมกับชุมชน 4) ประเมินผลกจิกรรม และ 5) รวมกันถอด

บทเรยีน 

  3.ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการศึกษาเชิงสรางสรรคใน       

5 ดาน คอื 1) ดานกระบวนการจัดกิจกรรม(Process)ทุกโครงการจะเตรียมการลวงหนา โดย

ประสานงานกับคนในพื้นที่ ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ และผูที่จะเขารวมกจิกรรม ทําความเขาใจ 

เรยีนรูขอมูลพื้นที่ การจัดกจิกรรมคํานงึถงึความเหมาะสมของบริบทชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม 

และทรัพยากรที่มีอยู มีการวางแผนและการประเมินผลการจัดกิจกรรมดวย 2) ดานผลผลิต

ของการจัดกิจกรรม(Output) แบงออกเปนผลเชิงปริมาณ เชน  เปนช้ินงานที่ไดในลักษณะ



 ง 

เอกสารแนะนํา คู มือ แผนปายประชาสัมพันธ วีดิทัศน ภาพวาด งานปนงานประดิษฐ            

คําประพันธ หนังสั้น ภาพยนตรการตูน และผลเชิงคุณภาพ เชนความสนใจ ความพึงพอใจ 

กระตือรือรน ความมีชีวิตชีวา ความสุข ภูมิใจ กลาแสดงออก จินตนาการและความคิด

สรางสรรค 3) ดานผลลัพธของการจัดกิจกรรม(Outcome) มีการปรับปรุงภูมิทัศน มีการ

เช่ือมโยงการเรียนรูกับแหลงเรียนรูในชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู สงผลถึงผูเกี่ยวของ เชน 

นักเรยีน ครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูรูในชุมชน มีความรู ความภูมิใจ ช่ืนชม เห็นคุณคา และ

นําไปใช 4) ดานผลกระทบของการจัดกิจกรรม(Impact) มีการสรางและปรับปรุงพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นหลายแหง  มีฐานขอมูล และเว็บไซตเผยแพร สถานศกึษา และองคกรบริหารสวนตําบล

ใหความสนใจ คนในชุมชนเกดิความสัมพันธจากการเรยีนรูรวมกัน มีทัศนคตทิี่ดตีอกัน และ 5) 

ดานความยั่งยืนของการจัดกิจกรรม(Sustainable) มีเอกสารและสื่อเพื่อการเผยแพร มี

หลักสูตรทองถิ่นที่บูรณาการพิพิธภัณฑทองถิ่นสูการจัดการเรียนการสอน องคการปกครอง

สวนทองถิ่นเห็นความสําคัญและมีแผนสนับสนุนกจิกรรมอยางตอเนื่อง 
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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 
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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.  
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