คํานํา
การเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การพั ฒ นาผู เรี ย นสามารถจั ด การศึ ก ษาไดทุ ก ที่ ทุ ก เวลา มิ ใ ช1 เ ฉพาะใน
สถานศึกษา แต1ละสถานศึกษาอยู1ในชุมชน มีแหล1งเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา พิพิธภัณฑ8และ
แหล1งเรียนรูในทองถิ่นเปนแหล1งความรูและประสบการณ8ท่ีทรงคุณค1าของแต1ละชุมชน เพื่อใหผูสอน
และผูเรียนไดศึกษาคนควาพัฒนาเปนความรู และป9จจัยที่สําคัญคือการมีส1วนร1วมของชุมชน ช1วย
เสริมสรางการเรียนรูเพราะการเรียนรูจากเรื่องใกลตัวทําใหผูเรียนสามารถสรางสรรค8ได การเรียนรู
อย1างสรางสรรค8ค วรเริ่ มตั้งแต1ก ารจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พั ฒนาบนความตองการของผู เรีย น
สถานศึกษา และชุมชน จากแหล1งเรียนรูในชุมชน ใหผูเรียนมีความเขมแข็ง เกิดการเรียนรูอย1างยั่งยืน
เพื่อใหสามารถขยายผลการเรียนรูในวงกวางต1อไป
คณะผูวิจัย
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งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดคณะผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย8สมประสงค8 น1วมบุญลือ
และดร.นิรันดร8 จงวุฒิเวศย8 ที่ปรึกษาโครงการ ผูช1วยศาสตราจารย8 ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย8 และ
ผูช1วยศาสตราจารย8 ดร.มาเรียม นิล พันธุ8 หั วหนาชุ ดโครงการวิจัย ที่ทุ1มเทใหคํ าปรึกษา ติดตาม
ลงพื้นที่วิพากษ8งานวิจัย และตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัยทุกขั้นตอน
ขอขอบคุณ คณะผูวิจัยในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นทั้ง 4 แห1ง
ในภูมิภาคตะวันตก และคณะผูทํางานทุกท1าน ไดแก1 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย อาจารย8อุษา มะหะหมัด
พิพิธภัณฑ8โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม อาจารย8 ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน แหล1งเรียนรู
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี อาจารย8ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ8 แหล1งเรียนรูปล1องเหลี่ยม
จังหวัดสมุทรสาคร และอาจารย8หทัยรัตน8 ขาวอ1อน แหล1งเรียนรูชุมชนกะเหรี่ยงบานบึงเหนือ จังหวัด
ราชบุรี ที่กรุณาร1วมเปนคณะทํางานในการศึกษาวิจัย และดําเนินการจัดกิจกรรมต1าง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย รวมทั้งการจัดทําสรุปผลการศึกษาในแต1ละพื้นที่
ขอขอบคุ ณ พิพิธ ภั ณ ฑ8และแหล1งเรีย นรู ในทองถิ่น ชุ มชนทุ ก ชุ มชน องค8ก รภาครั ฐ และ
เอกชน สถานศึกษาต1าง ๆ ผูนําชุมชน ปราชญ8ชาวบาน และบุคคลในชุมชนที่มีส1วนร1วมในการดําเนิน
กิจกรรม ร1วมกันสรางสรรค8ผลงานใหเกิดการเรียนรูและเขาร1วมกิจกรรมดวยความเต็มใจ ตลอดจน
ทุกท1านที่ใหกําลังใจและคําแนะนําเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีค วามสมบู ร ณ8 ทํ า ใหคณะผู วิจัย ดํ าเนินงานประสบความสํ าเร็ จตามที่มุ1ง หวั ง ขอขอบคุ ณ
ณ โอกาสนี้
คณะผูวิจัย
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การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วม
กั บ ชุ ม ชนโดยใชพิ พิ ธ ภั ณ ฑ8 แ ละแหล1 ง เรี ย นรู ในทองถิ่ น เพื่ อ ส1 ง เสริ ม การเรี ย นรู เชิ ง สรางสรรค8
มีวัตถุประสงค8การวิจัย คือ 1) เพื่อ วิเคราะห8และสังเคราะห8นวั ตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค8 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 3) เพื่อศึกษา
ผลการใชนวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ8
และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 และ 4) เพื่อสังเคราะห8และเสนอ
รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 การวิจัยนี้เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) กลุ1มตัวอย1างที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1) นักวิจัยทองถิ่นซึ่งเปนผูแทนจากคนใน 4 ชุมชน ไดแก1 (1) พิพิธภัณฑ8โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัด
นครปฐม 2) แหล1งเรียนรูวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (3) แหล1งเรียนรูปล1องเหลี่ยม จังหวัด
สมุทรสาคร และ (4) แหล1งเรียนรูชุมชนกะเหรี่ยงบานบึงเหนือ จังหวัดราชบุรี และ 2) คณะครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนผูเขาร1วมกิจกรรมการเรียนรู 4 แห1ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพพิพิธภัณฑ8/แหล1งเรียนรูในทองถิ่น แบบสัมภาษณ8 ประเด็น
การสนทนากลุ1ม แบบประเมินการใชนวั ตกรรมการเรีย นรู ระดั บ การศึก ษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1ว น
ร1วมกับชุมชน สถิติที่ใชในการวิเคราะห8ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห8เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว1า
1. ผลการวิ เ คราะห8 แ ละสั ง เคราะห8 น วั ต กรรมการเรี ย นรู ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แบบมีส1 ว นร1ว มกั บ ชุ ม ชนโดยใชพิพิ ธ ภั ณ ฑ8 และแหล1ง เรี ย นรู ในทองถิ่ นเพื่ อ ส1 งเสริ มการเรีย นรู เชิ ง
สรางสรรค8 พบว1า พื้นที่การวิจัยทั้ง 4 แห1ง มีบริบทดานพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูที่เหมาะสมแก1
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การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพื้นที่การวิจัยทั้ง 4 แห1ง มีชุมชนและหน1วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหความร1วมมือในการดําเนินงานเปนอย1างดีเรื่อยมา
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 พบว1า นวัตกรรม
การเรีย นรู ประกอบดวย หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ บู ร ณาการพิ พิธ ภั ณ ฑ8แ ละแหล1ง เรี ย นรู ทองถิ่ น
กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมชุม/ชมรม)
3. ผลการใชนวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 พบว1า กลุ1มเปาหมายที่ใช
นวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการใชพิพิธภัณฑ8
และแหล1ง เรีย นรู ในทองถิ่ น ใหมี ป ระโยชน8 อ ย1า งสู ง สุ ด เกิ ด ความรั ก ชื่ นชม หวงแหนและอนุ รั ก ษ8
ศิลปวัฒนธรรมอันมีค1าของทองถิ่นและของประเทศชาติ ทุกฝ]ายมีส1วนร1วมในการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่ส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8ใหกับผูเรียน โดยมีส1วนร1วมในการวางแผน มีส1วนร1วมใน
การดําเนินงาน และมีส1วนร1วมในการประเมินผล ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีช้ินงาน ผลงาน
ที่ ส ะทอนความคิ ด สรางสรรค8 และเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในชิ้ น งานของตนเอง มี ค วามเขาใจใน
กระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่น
4. รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับ
ชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูในทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 หลักการของ
รูปแบบ คือ การพัฒนานวัตกรรมแบบมีส1วนร1วม วัตถุประสงค8ของรูปแบบ คือ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส1วนร1วมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ8และแหล1งเรียนรูใน
ทองถิ่นเพื่อส1งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค8 ขั้นตอนรูปแบบ ประกอบดวย 1) การวิเคราะห8บริบท
ชุมชนและสภาพพิพิธภัณฑ8/แหล1งเรียนรู 2) การสรางความเขาใจร1วมกับทีมวิจัย 3) ร1วมประสานกับ
ทีมวิจัยและการสรางเครือข1าย 4) ร1วมประชุมวางแผน 5) การออกแบบพัฒนานวัตกรรม 6) ร1วม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมและวิเคราะห8 7) ร1วมจัดกิจกรรม 8) นําเสนอผลการจัดกิจกรรม 9) ร1วม
ประเมินผลใหขอมูลยอนกลับ และ 10) ขยายผลและสรางเครือข1าย เงื่อนไข/ป9จจัย/ตัวบ1งชี้สู1ความ
ยั่งยืน 1) การนํารูปแบบไปใชควรคํานึงถึงองค8ความรูดานนวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพิพิธภัณฑ8/แหล1งเรียนรูของเครือข1าย 2) การสนับสนุนของสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนในทองถิ่น 3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับเครือข1ายและชุมชนในการดําเนินงาน
คําสําคัญ :

นวัตกรรมการเรียนรู การมีส1วนร1วมกับชุมชน การเรียนรูเชิงสรางสรรค8 พิพิธภัณฑ8
และแหล1งเรียนรูในทองถิ่น
ง
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ABSTRACT

The research aimed to: 1) analysis and synthesis the learning innovation for Basic
Education Level with community participation on Museum and Local Learning Resource for the
Creative Learning 2) develop the learning innovation for Basic Education Level with community
Participation on Museum and Local Learning Resource for the Creative Learning 3) study of
Learning innovation for Basic Education Level with community Participation on Museum and
Local Learning Resource for the Creative Learning 4) synthesis and present the Development
Model on innovation learning for Basic Education Level with community Participation on Museum
and Local Learning Resources for the Creative Learning. This research was Research and
Development. Participants were teachers, administrators and local researcher from Bangluong
school museum, Nakorn Prathom province, Wat Ma Ha Tat Learning Resource, Petchaburi
province, Plonglium Learning Resource, Samut Sakorn province, Karen Banbung Learning
Resource, Ratchaburi province. Research instruments were inventory form, interview form, focus
group discussion guideline, innovation evaluation form. The research was analyzes by content
analysis
The research found that
1. The four museum and local learning resource had the appropriateness for develop
the learning innovation, the community and local organization were high and good participation.
2. The learning innovation were school based curriculum by Integrate the museum and
local learning resource, integration activities and learners development activities.
3. Participants had awareness, responsibility and public mind for using the museum
and local learning resources, love, appreciate, concern the cultural heritage, participate (plan do
check act) in design and develop the learning innovation. Learners could create the task and the
จ

learners work which reflect the creative learning, understand and could related with museum
and local learning resources.
4. The development model on Innovation Learning for Basic Education level with
Community Participation on Museum and Local Learning Resources for the Creative Learning,
Principle emphasize on participation. The objective was to develop the learning innovation
Learning for Basic Education level with Community Participation on Museum and Local Learning
Resources for the Creative Learning, There were ten step comprised of 1) Context analysis
2) Understanding with research team 3) Cooperation with local research team 4) Planning 5)
Designing the activities 6) Participation in sharing and SWOT analysis 7) Participation in activity
8) Presentation 9)Participation in assessment and reflection 10) Dissemination and Networking.
Condition of the model implementation for success and sustain was based on 1) The body of
knowledge in learning innovation on Basic Education level. 2) Supporting of the school, school
council and local community. 3) Concentrate with networking and community process.

Keywords : Learning Innovation, Community Participation, Creative Learning, Museum and
Local Learning Resources
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