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คํานํา 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�
พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% ดําเนินการในรูปแบบ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบด�วยการศึกษาข�อมูลพื้นฐานและ
ประเมินความต�องการของชุมชน การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� การนํากิจกรรม 
การเรียนรู�ไปใช� และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ให�ได�รูปแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู�ที่ส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% โดยทุกขั้นตอนของการวิจัยดําเนินการ 
ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) ระหว�าง
คณะผู�วิจัย ผู�ดูแลพิพิธภัณฑ%หรือแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น นักการศึกษา ครู นักเรียน ผู�นําชุมชน 
ประชาชนทั้งในและนอกท�องถิ่น ซึ่งร�วมค�นหาปMญหาและความต�องการ ร�วมวางแผน ร�วม

ดําเนินการ ร�วมประเมิน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� โดยดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหว�างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การพัฒนากิจกรรมร�วมกับคณะผู�วิจัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภูมิภาคตะวันตก ซึ่งเปRนพื้นที่
เปSาหมายของเครือข�ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล�าง ได�แก� จังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ% สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ%และ/
หรือแหล�งเรียนรู�ในการดําเนินการวิจัยจังหวัดละ 2 แห�ง รวมจํานวน 16 แห�ง ดําเนินการศึกษา 
โดยแบ�งเปRนโครงการวิจัยย�อย จํานวน 4 โครงการ คือ 1) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู� 
เชิงสร�างสรรค% 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีวิตแบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%
และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% 3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น 
เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% และ 4) การพัฒนาสื่อการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�
พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% 

คณะผู�วิ จัยหวังว�า การทํางานร�วมกันระหว�างนักวิจัย นักวิชาการ และคนในชุมชน  
ซึ่งก�อให�เกิดการเรียนรู�แก�ทุกฝ[ายในครั้งนี้ จะเปRนประสบการณ%ที่น�าจดจําและประทับใจของทุกคน 
และช�วยเสริมสร�างการเรียนรู�จากพิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู� ในท�องถิ่นให�เกิดการเรียนรู� 
อย�างยั่งยืนที่สามารถขยายผลการเรียนรู�ในวงกว�างต�อไปในอนาคต 
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ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย%สมประสงค% น�วมบุญลือ และ ดร.นิรันดร% จงวุฒิเวศย% 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ทุ�มเทให�คําปรึกษา ติดตามนิเทศ วิพากษ%งานและตรวจสอบความถูกต�อง
ของงานทุกขั้นตอน 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย%สุรพล นาถะพินธุ และผู�ช�วยศาสตราจารย%สิริอาภา  
รัชตะหิรัญ ผู�ทรงคุณวุฒิ ที่ให�คําแนะนําและข�อเสนอแนะเพื่อความถูกต�องสมบูรณ%ของงาน 

ขอขอบคุณ หัวหน�าโครงการวิจัยและผู�วิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัยย�อยทั้ง 4 โครงการ 
คือ โครงการวิจัยย�อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส�วนร�วมกับชุมชน ฯ โดย  
รองศาสตราจารย% ดร.คณิต เขียววิชัย และนางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล  โครงการวิจัยย�อยที่ 2  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีวิตแบบมีส�วนร�วมกับชุมชน ฯ โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย%  
ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย% และอาจารย%พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข  โครงการวิจัยย�อยที่ 3 การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู�ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส�วนร�วมกับชุมชน ฯ โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย%  
ดร.มาเรียม นิลพันธุ% และอาจารย% ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  และโครงการวิจัยย�อยที่ 4  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชน ฯ โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย% ดร.อนิรุทธ% สติม่ัน และ
ผู�ช�วยศาสตราจารย% ดร.เอกนฤน บางท�าไม� ที่ร�วมวิจัยและดูแลโครงการวิจัยพิพิธภัณฑ%และ 
แหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นตลอดกระบวนการ 

ขอขอบคุณ คณะผู�วิ จัยที่ รับผิดชอบการวิจัยพิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น 
ทั้ง 16 พื้นที่ และขอขอบคุณ คนในชุมชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ทุกคนที่มีส�วนร�วม
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% ทําให�คณะผู�วิจัยสามารถ
ดําเนินงานได�สําเร็จตามเปSาหมายที่ได�กําหนดไว� 

ขอขอบคุณ คุณกิตติมา พระคุ�มรักษา ที่ช�วยประสานงาน รวบรวม เรียบเรียง สนับสนุน 
จนการทํางานวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 

สุดท�ายขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย อ 
 

การวิ จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค%  เพื่อสร�างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� 
แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู� 
เชิงสร�างสรรค% เปRนการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
ประกอบด�วยการสังเคราะห%บริบทและนวัตกรรมการเรียนรู� สังเคราะห%ผลการใช�นวัตกรรม 
การเรียนรู� ประเมินการใช�ประโยชน%และการขยายผลของนวัตกรรมการเรียนรู�ที่ส�งเสริมการเรียนรู� 
เชิงสร�างสรรค%และกระบวนการทํางานแบบมีส�วนร�วมกับชุมชน นําเสนอรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริม 
การเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% ซึ่งเปRนรูปแบบที่ใช�นวัตกรรมการเรียนรู� 4 ด�าน ได�แก� 1) กิจกรรม
นันทนาการ 2) การเรียนรู�ตลอดชีวิต 3) นวัตกรรมการเรียนรู�ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) สื่อ
การเรียนรู� 

การศึกษาครั้งนี้ใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภูมิภาคตะวันตก 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 16 แห�ง วิธีดําเนินการวิจัยใช�วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) ระหว�างคณะผู�วิจัย ผู�ดูแลพิพิธภัณฑ%
หรือแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น นักการศึกษา ครู นักเรียน ผู�นําชุมชน ประชาชนทั้งในและนอกท�องถิ่น 
เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย แบบสํารวจข�อมูลพื้นฐานของชุมชน ประเด็นสนทนากลุ�ม 
แบบประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรม วิเคราะห%ข�อมูลด�วยการวิเคราะห%เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 
รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชนโดยใช�พิพิธภัณฑ%และ 

แหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% ประกอบด�วย 
1. หลักการ 1) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� เปRนกระบวนการสร�างสรรค%กิจกรรม 

การเรียนรู�ที่ทําให�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นที่มีการพัฒนาอย�างเปRนขั้นตอนเพื่อสร�าง 
ชุดความรู�ใหม� โดยแนวคิดทฤษฎี 4 ด�าน คือ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู�ตลอดชีวิต นวัตกรรม



ง 

การเรียนรู�ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อการเรียนรู� 2) การมีส�วนร�วมของชุมชน เปRนการเข�าร�วม
โดยสมัครใจของกลุ�มหรือบุคคลในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของชุมชน ในฐานะผู�ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ 
วางแผน ร�วมดําเนินการโดยร�วมทํา ร�วมแรง ทรัพย%สิ่งของ ร�วมติดตามประเมินผล และร�วมรับ
ผลประโยชน% 3) การเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% เปRนกระบวนการจัดการเรียนรู� และประสบการณ%แก�ผู�เรียน 
เพื่อให�ผู�เรียนมีความสามารถโดยใช�วิธีการคิดที่คิดคล�อง คิดไม�เหมือนเดิม คิดยืดหยุ�น ไม�ติดกรอบ 
และการคิดที่เปRนประโยชน%  

2. ขั้นตอนการสร�างรูปแบบ ประกอบด�วย 1) การวางแผนงานและกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานร�วมกับชุมชน 2) การศึกษาสภาพพิพิธภัณฑ%ท�องถิ่นและแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น  
3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% 4) สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� 
เชิงสร�างสรรค% 5) การนําเสนอรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมกับชุมชน 
โดยใช�พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค% 

3. ปMจจัยการนํารูปแบบไปใช� 1) ปMจจัยภายใน พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่น 
มีความพร�อมด�านองค%ความรู� เพื่อนํามาเปRนเนื้อหาในการเรียนรู�  ด�านการบริหารจัดการ  
ด�านการมีส�วนร�วมของคนในท�องถิ่นในการดําเนินงาน เสนอความคิดเห็น และ 2) ปMจจัยภายนอก  
(1) หน�วยงาน องค%กร สถานศึกษาที่ตั้งอยู�โดยรอบเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู� 
ในท�องถิ่น และพร�อมที่จะมีส�วนร�วมหรือให�ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมและใช�ประโยชน%  
(2) พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ท�องถิ่นควรตั้งอยู�ในแหล�งที่การคมนาคมสะดวก 

4. เงื่อนไขการนํารูปแบบใช� 1) พิพิธภัณฑ%และแหล�งเรียนรู�ในท�องถิ่นมีพื้นที่เพียงพอ 
ต�อการจัดกิจกรรม 2) หน�วยงาน องค%กร สถาบันการศึกษา รวมทั้งสมาชิกในชุมชน มีความเข�าใจ
และมีทัศนะที่ดีต�อการเรียนรู� 3) มีการประสานงานและระดมทรัพยากรในการจัดกิจกรรม  
4) กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงความมีอิสระในการสร�างสรรค%กิจกรรม สามารถพัฒนา ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมให�เหมาะสมกับบริบทของท�องถิ่นนั้น ๆ   

5. ตัวบ�งช้ีความสําเร็จ เปRนกิจกรรมที่มีความแปลกใหม� มีความหลากหลาย สามารถ
สะท�อนอัตลักษณ%ของชุมชน เปRนประโยชน% สร�างความตระหนักรู�และภาคภูมิใจของคนในชุมชน  
คนในชุมชนมีส�วนร�วมในกระบวนการทุกขั้นตอน และกิจกรรมนั้นก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

6. ความยั่งยืน ควรให�องค%กรต�าง ๆ ในชุมชนเข�ามามีบทบาทและระบุกิจกรรมในแผน 
การทํางานของชุมชนอย�างต�อเนื่องทุกปg หรือจัดเปRนกิจกรรมประเพณีของชุมชน  
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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 



ฉ 

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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