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คํานํา
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู แบบมี ส วนรวมกั บ ชุ ม ชนโดยใช
พิพิธภัณฑ%และแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค% ดําเนินการในรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
ประเมิน ความตองการของชุ มชน การออกแบบและพั ฒ นากิ จกรรมการเรีย นรู การนํ า กิจกรรม
การเรี ย นรู ไปใช และการประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ใหไดรู ป แบบ
นวั ตกรรมการเรีย นรูที่ส งเสริมการเรีย นรูเชิงสรางสรรค% โดยทุ ก ขั้นตอนของการวิจัย ดํ าเนินการ
ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ระหวาง
คณะผู วิ จั ย ผู ดู แลพิ พิธ ภั ณ ฑ% ห รื อ แหลงเรีย นรู ในทองถิ่ น นั ก การศึก ษา ครู นั ก เรี ย น ผู นํ าชุ ม ชน
ประชาชนทั้ ง ในและนอกทองถิ่ น ซึ่ ง รวมคนหาปM ญ หาและความตองการ รวมวางแผน รวม
ดําเนินการ รวมประเมิน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การพั ฒนากิจกรรมรวมกั บ คณะผู วิจั ย ในพื้นที่ 8 จั งหวั ด ภู มิภ าคตะวั น ตก ซึ่ งเปR นพื้น ที่
เปSาหมายของเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ไดแก จังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ% สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ%และ/
หรือ แหลงเรีย นรู ในการดํ าเนินการวิจัย จั งหวั ด ละ 2 แหง รวมจํ านวน 16 แหง ดํ าเนินการศึก ษา
โดยแบงเปRนโครงการวิจัยยอย จํานวน 4 โครงการ คือ 1) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
แบบมี ส วนรวมกั บ ชุ ม ชนโดยใชพิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละแหลงเรี ย นรู ในทองถิ่ น เพื่ อ สงเสริ ม การเรี ย นรู
เชิงสรางสรรค% 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ%
และแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค% 3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐานแบบมีส วนรวมกั บ ชุ มชนโดยใชพิพิ ธ ภั ณ ฑ% และแหลงเรีย นรู ในทองถิ่ น
เพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค% และ 4) การพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑ%และแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค%
คณะผู วิ จั ย หวั ง วา การทํ า งานรวมกั น ระหวางนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และคนในชุ ม ชน
ซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูแกทุกฝ[ายในครั้งนี้ จะเปRนประสบการณ%ท่ีนาจดจําและประทับใจของทุกคน
และชวยเสริ ม สรางการเรี ย นรู จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละแหลงเรี ย นรู ในทองถิ่ น ใหเกิ ด การเรี ย นรู
อยางยั่งยืนที่สามารถขยายผลการเรียนรูในวงกวางตอไปในอนาคต
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย% ส มประสงค% นวมบุ ญ ลื อ และ ดร.นิ รั น ดร% จงวุ ฒิ เ วศย%
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ทุมเทใหคําปรึกษา ติดตามนิเทศ วิพากษ%งานและตรวจสอบความถูกตอง
ของงานทุกขั้นตอน
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย% สุ ร พล นาถะพิ น ธุ และผู ชวยศาสตราจารย% สิ ริ อ าภา
รัชตะหิรัญ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพื่อความถูกตองสมบูรณ%ของงาน
ขอขอบคุณ หัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัยยอยทั้ง 4 โครงการ
คือ โครงการวิจัยยอยที่ 1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีสวนรวมกับชุมชน ฯ โดย
รองศาสตราจารย% ดร.คณิต เขียววิชัย และนางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล โครงการวิจัยยอยที่ 2
การพั ฒนารู ป แบบการเรีย นรู ตลอดชีวิตแบบมีส วนรวมกั บ ชุ มชน ฯ โดย ผู ชวยศาสตราจารย%
ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย% และอาจารย%พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข โครงการวิจัยยอยที่ 3 การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชน ฯ โดย ผูชวยศาสตราจารย%
ดร.มาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ% และอาจารย% ดร.ศิ ริ ว รรณ วณิ ช วั ฒ นวรชั ย และโครงการวิ จั ย ยอยที่ 4
การพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชน ฯ โดย ผูชวยศาสตราจารย% ดร.อนิรุทธ% สติมั่น และ
ผู ชวยศาสตราจารย% ดร.เอกนฤน บางทาไม ที่ ร วมวิ จั ย และดู แ ลโครงการวิ จั ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นตลอดกระบวนการ
ขอขอบคุ ณ คณะผู วิ จั ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบการวิ จั ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละแหลงเรี ย นรู ในทองถิ่ น
ทั้ง 16 พื้นที่ และขอขอบคุณ คนในชุมชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ%และแหลงเรียนรูทุกคนที่มีสวนรวม
ในการพั ฒ นาและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สงเสริ ม การเรี ย นรู เชิ ง สรางสรรค% ทํ า ใหคณะผู วิ จั ย สามารถ
ดําเนินงานไดสําเร็จตามเปSาหมายที่ไดกําหนดไว
ขอขอบคุณ คุณกิตติมา พระคุมรักษา ที่ชวยประสานงาน รวบรวม เรียบเรียง สนับสนุน
จนการทํางานวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
สุดทายขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการทําวิจัยครั้งนี้
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ชื่องานวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค% เพื่ อ สรางรู ป แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู
แบบมี ส วนรวมกั บ ชุ ม ชนโดยใชพิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละแหลงเรี ย นรู ในทองถิ่ น เพื่ อ สงเสริ ม การเรี ย นรู
เชิงสรางสรรค% เปRนการวิจัยประเภทการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
ประกอบดวยการสั งเคราะห%บ ริบ ทและนวั ตกรรมการเรีย นรู สั งเคราะห%ผลการใชนวั ตกรรม
การเรียนรู ประเมินการใชประโยชน%และการขยายผลของนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค%และกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน นําเสนอรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ย นรู แบบมี ส วนรวมกั บ ชุ ม ชนโดยใชพิ พิ ธ ภั ณ ฑ% แ ละแหลงเรี ย นรู ในทองถิ่ น เพื่ อ สงเสริ ม
การเรี ย นรู เชิ ง สรางสรรค% ซึ่ ง เปR น รู ป แบบที่ ใ ชนวั ต กรรมการเรี ย นรู 4 ดาน ไดแก 1) กิ จ กรรม
นันทนาการ 2) การเรียนรูตลอดชีวิต 3) นวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) สื่อ
การเรียนรู
การศึกษาครั้งนี้ใชพิพิธภัณฑ%และแหลงเรียนรูในทองถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภูมิภาคตะวันตก
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 16 แหง วิธีดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางคณะผูวิจัย ผูดูแลพิพิธภัณฑ%
หรือแหลงเรียนรูในทองถิ่น นักการศึกษา ครู นักเรียน ผูนําชุมชน ประชาชนทั้งในและนอกทองถิ่น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน ประเด็นสนทนากลุม
แบบประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรม วิเคราะห%ขอมูลดวยการวิเคราะห%เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
รู ป แบบการพั ฒ นานวั ตกรรมการเรี ย นรู แบบมีส วนรวมกั บ ชุ มชนโดยใชพิพิ ธ ภั ณ ฑ% และ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค% ประกอบดวย
1. หลักการ 1) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เปRนกระบวนการสรางสรรค%กิจกรรม
การเรียนรูที่ทํ าใหพิพิธภั ณฑ%และแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่มีการพัฒนาอยางเปRนขั้นตอนเพื่อ สราง
ชุดความรูใหม โดยแนวคิดทฤษฎี 4 ดาน คือ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรูตลอดชีวิต นวัตกรรม
ค

การเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อการเรียนรู 2) การมีสวนรวมของชุมชน เปRนการเขารวม
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop learning innovation model with
community participation through the use of museum and local learning resources to promote the
creative learning. Research and development was applied in the procedures involved analyzing
the community context and learning innovation, the outputs and the applications of the learning
innovation to promote the creative learning and community participation. The community
participation learning innovation model through the use of museum and local learning resources
applied 4 innovation concepts: 1) recreation activities 2) lifelong learning 3) innovation learning
for basic education level 4) learning media
This research was conducted in 16 museums and local learning resources in the
western region with purposive sampling. The research method was participatory action research.
The research team consisted of the researcher, curators of museum and the local learning
resources, educators, teachers, students, community leaders, and people inside and outside the
community. The research instruments comprised of surveys of the community’s basic
information, focus group discussion and the project evaluation forms. Data were analyzed using
content analysis.
The learning innovation model:
1. Principles: 1) the development of innovative learning was the creative learning
activities process to develop the new set of knowledge under the 4 concepts of recreation
activities, lifelong learning, innovation learning in the foundation education and learning media ;
2) the community participation has to be voluntary of the individual or group in a community
took part in co-thinking, making a decision, planning, supporting the activity through action and
resources, monitoring, evaluating and benefiting; 3) creative learning was a knowledge and
จ

experience management process for learners to develop their fast thinking, think differently,
think flexibly, think outside the box and think positively.
2. The model development steps were 1) planning and set up the working procedures
with the community 2) studying the community museum and learning resources profile 3)
developing the creative learning activities 4) evaluating the implementation 5) Presenting the
model of learning innovation with community participation through the use of museum and local
learning resources to promote the creative learning.
3. Factors for model application: 1) internal factors: museums and local learning
resources need to have the local knowledge for learning and knowledge management,
administration, community participation 2) external factors: 1) the acknowledge of related
organizations to use museum and learning resources 2) the museums and local learning
resources should be located in the area which has accessible transportation.
4. Conditions for model application: 1) The location of museums and learning resources
must have sufficient area for arranging the activities 2) the nearby organization or education
institute including the community themselves should have the attitude towards the learning 3)
there should be adequate management and pull resources for conducting the activities; 4) the
opportunity and freedom to create the activities and setting the climate of the museums or the
local learning resources according to the local context.
5. Performance indicators: the new ideas of activities, variety of learning activities,
reflection of the community identity, usefulness, community self actualization and pride,
community participation in every working process stage and community had changed.
6. Sustainability: organizations within the community should play a role in the activity.
The activities were accepted and included in the community work plan every year and
organized as a community tradition.

Keywords: learning innovation, community participation, creative learning, museums and local
learning resources, creative recreation activities, creative lifelong learning, creative
learning innovation, creative learning media
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โครงการวิจัยยอย ..........................................................................................
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ชุมชน .................................................................................................................
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4.2 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ%สงครามอักษะและเชลยศึก..........................................
4.3 บรรยากาศการสนทนากลุม วันที่ 28 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2556 ณ สํานักงานเขต
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เพชรบุรี ..............................................................................................................
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สุพรรณบุรี .........................................................................................................
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หลวง..................................................................................................................
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วิทยาลัย .............................................................................................................
4.24 การนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค%โดยใชแหลงเรียนรู
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เจริญ .................................................................................................................
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ราชวัตร ..............................................................................................................
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5.4 การเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมทองถิ่นของเรา (อําเภอชะอํา) และผลงาน
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5.5 กิจกรรมในงานเลาเรื่องเมืองชะอํา ตอน ตํานานเมล็ดขาว ....................................
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5.12 กิจกรรมการแขงขันยิงสะบา และการเดินไมไผ ....................................................
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เรียนรู ................................................................................................................
5.16 ถายทําวีดิทัศน%โดยสัมภาษณ%คนในชุมชนที่เคยทํางานในฟาร%มบางเบิด ...................
5.17 กิจกรรมในงานสืบสานตํานานเกษตรหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร .........................
5.18 โมเดลจําลองอาคารพิพิธภัณฑ%และฐานเรียนรูจากการออกแบบของชุมชน ...........
5.19 กิจกรรม Walk Rally ไขปริศนาในพิพิธภัณฑ% และการฝ‰กนําชมพิพิธภัณฑ% ............

ณ

หนา
136
137
137
139
139
145
145
146
148
148
150
150
151
151
151
152
152
153
155
158
158
159
159
162

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
5.20 กิจกรรมฝ‰กปฏิบัติการเปRนมัคคุเทศก% และออกแบบเข็มกลัดมัคคุเทศก%วัยใส.........
5.21 บรรยากาศการเรี ย นรู และผลงานจากกิ จ กรรมในโครงการ ตามรอย
ประวั ติศาสตร%เมือ งราชบุรี สรางสรรค%ความคิดจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ราชบุรี ................................................................................................................
5.22 กิจกรรมใหความรู เกี่ยวกับประวัติความเปR นมาและสภาพทองถิ่นของบานเขา
ยี่สาร..................................................................................................................
5.23 นักเรียนและคนในชุมชนแนะนําอาหารพื้นบานของชาวยี่สาร ................................
5.24 กิจกรรมเรียนรูภูมิปMญญาในการประกอบอาชีพของชาวยี่สาร ..............................
5.25 ทดลองทําผามัดยอม เลนหุนสายจากวัสดุท่เี หลือใช และชมการแสดงเชิดหุนสาย.
5.26 บริการถายภาพที่ระลึก .......................................................................................
5.27 กิจกรรมแลกรับถุงผาที่ระลึกและที่คั่นหนังสือ .....................................................
5.28 กิจกรรมนันทนาการกอนเขาฐานการเรียนรู .........................................................
5.29 เจาอาวาสวัดทุงผักกูดนําสวดมนต%ไหวพระ ..........................................................
5.30 กิจกรรมเรียนรูเรื่องการสีขาว ..............................................................................
5.31 กิจกรรมเรียนรูเรื่องการตําขาว ............................................................................
5.32 เรียนรูและทดลองฝMดขาวแบบตาง ๆ ....................................................................
5.33 เรียนรูการหุงขาวแบบเช็ดน้ํา ...............................................................................
5.34 กิจกรรมตอภาพเครื่องมือและอุปกรณ%ทํานา .......................................................
5.35 เรียนรูการรับมานขาว (ฮับมานขาว) และชิมขาวยาคู ............................................
5.36 หมอขวัญสาธิตการรับขวัญขาวขึ้นยุง ..................................................................
5.37 กิจกรรมสะทอนการเรียนรู ..................................................................................
5.38 วีดิทัศน%แนะนําโรงเรียนวัดบางหลวง ....................................................................
5.39 พิธีเปŠดพิพิธภัณฑ%โรงเรียนวัดบางหลวง ...............................................................
5.40 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) ในระดับปฐมวัย .................
5.41 กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ในระดับประถมศึกษาที่ 1-3 ..........................
5.42 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ในระดับประถมศึกษาที่ 4-6 ............................
5.43 กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ศิ ล ปะ หนวยเรี ย นรู ลายรดน้ํ า สรางสรรค% และงานปู น ปMˆ น
สรรค%สราง .........................................................................................................
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5.44 ฝ‰กเขียนลายไทยและลายสรางสรรค%ลงบนหินจากแมน้ําเพชรบุรี ..........................
5.45 ฝ‰กสานใบตาล.....................................................................................................
5.46 ฝ‰กตอกกระดาษรูปหนังใหญ ...............................................................................
5.47 ฝ‰กปMˆนปูนตามแบบและตามจินตนาการ................................................................
5.48 เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใชในอดีตที่พบในแมน้ําเพชรบุรี .................................
5.49 ฟMงบรรยายในกิจกรรมของเกามาเลาใหม และฝ‰กปMˆนดินไทย ................................
5.50 ผลงานสรางสรรค% ข องนั ก เรี ย น จากกลุ มสาระการเรี ย นรู การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ..........................................................................................................
5.51 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ............................
5.52 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ......................
5.53 ผลงานนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .......
5.54 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ..........
5.55 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร%..................
5.56 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร% ..................
5.57 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา .
5.58 ผลงานสรางสรรค%ของนักเรียนระดับอนุบาล ........................................................
5.59 ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบบฐานการเรียนรู .......................................
5.60 กิจกรรมลานนิทรรศการ เรียนรูรอบบานสืบสานตํานานกะเหรี่ยงบานบึง .............
5.61 ลานกิจกรรมศิลปะเชิงสรางสรรค%วันกินขาวหอ ....................................................
5.62 นิ ท รรศการกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปM ญ ญาทองถิ่ น ของชาว
กะเหรี่ยง ............................................................................................................
5.63 เรียนรูประวัติความเปRนมาของหอศิลป‚เอมเจริญจากสื่อวีดิทัศน% ...........................
5.64 เรียนรูวิธีการวาดภาพลายเสน.............................................................................
5.65 เรียนรูวิธีการทําเดคูพาจบนวัสดุตาง ๆ ................................................................
5.66 เรียนรูวิธีการทําการ%ดแบบ pop up ......................................................................
5.67 กิจกรรมเพนท%เสื้อ และการทําการ%ดที่ระลึก.........................................................
5.68 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ%แหลงเรียนรูโบสถ%ปรกโพธิ์ วัดบางกุง ...........................
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5.69 การนําเสนอวีดิทัศน%เพื่อการเรียนรู และการประกวดภาพถายโบสถ%ปรกโพธิ์ .......
5.70 พิธีมอบรางวัลแกนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพถาย ....................................
5.71 สื่อประชาสัมพันธ%และสื่อการเรียนรู เรื่อง หมูบานเบญจรงค%ดอนไกดี ..................
5.72 บรรยากาศการเรียนรูจากสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เบญจรงค%ดอนไกดี ........................
5.73 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ%และเรียนรูการเขียนลายเบญจรงค%จากคนในชุมชน ..................
5.74 ฝ‰กปฏิบัติเขียนลายเบญจรงค% ..............................................................................
5.75 สื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธ% เรื่อง แหลงโบราณคดีหนองราชวัตร.............
5.76 บรรยากาศการเรียนรูจากสื่อวีดิทัศน%และสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แหลงโบราณคดี
หนองราชวัตร .....................................................................................................
5.77 บรรยากาศการตอบคําถามทบทวนความรูในเกมกะหล่ําปลี.................................
5.78 ฐานการเรียนรูจิ๊กซอว%หรรษา ..............................................................................
5.79 กิจกรรมออกแบบลวดลายบนถุงผา.....................................................................
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