
 
 

52260906: สาขาวิชาพฒันศกึษา 
ค าส าคญั:  รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/การเรียนรู้/ชมุชนเข้มแข็ง 
                 รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม: การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. ธีรศกัดิ์ อุน่อารมย์เลิศ, อ.ดร. ลยุง วีระนาวิน และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 685
หน้า. 
 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และบทบาทของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชม และ 3) เพื่อพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชน โดยใช้วิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหาร ผู้ ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ จ านวน 39 คน ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 300 คน ประชาชนที่ไม่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ จ านวน 30 คน และการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมลูผู้ ให้ข้อมลูหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน/ภณัฑารักษ์/ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหาร/บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนใน
ชมุชน จ านวนทัง้สิน้ 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา  ผลการศกึษาพบวา่ 

1. พิพิธภณัฑ์สว่นใหญ่อยูใ่นบริเวณวดั ตวัอาคารมีทัง้ก่อสร้างอาคารขึน้มาใหมแ่ละดดัแปลงจากอาคารอ่ืน โดยมีการน า
ชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนเป็น
ส าคญั มีการจดัแสดงโดยจดัตัง้วตัถแุละมีค าบรรยายประกอบซึง่พิพิธภณัฑ์เป็นผู้ด าเนินการในการจดัออกแบบวิธีการจดัแสดงด้วย
ตนเอง มีการให้บริการสถานที่ในการจัดงานประเพณี ศิลปวฒันธรรมของชุมชน และมีการให้บริการความรู้โดยจัดพิมพ์เอกสาร 
หนงัสือออกเผยแพร่ และมีการน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความสมัพันธ์อนัดีในการประสานความร่วมมือ
กนัระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และมีการใช้การประชาสมัพนัธ์โดยบคุคลเป็นหลกั ทัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์มีรายได้หลกัจากวดัและการ
บริจาค อีกทัง้พิพิธภณัฑ์มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพิพิธภณัฑ์ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทที่ส าคญั 4 
ด้านคือ ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 

2. วิธีปฏิบัติที่ดี ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือ แนวทางในการบริหารจัดการและการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในแนวคิดส านึกท้องถ่ิน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ สภาพทางกายภาพ 
จดุมุง่หมาย หลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ การมีสว่นร่วมของชมุชน เครือข่าย งบประมาณ และการประเมินผล  
                 3. รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีองค์ประกอบ 9 ประการ
ดงัต่อไปนี ้1) องค์ประกอบด้านรูปแบบสภาพทางกายภาพ 2) องค์ประกอบด้านจดุมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบด้านหลักการ 4) 
องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้  5) องค์ประกอบด้านการให้บริการ 6) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 7) 
องค์ประกอบด้านเครือข่าย 8) องค์ประกอบด้านงบประมาณ 9) องค์ประกอบด้านการประเมินผล ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคณุวฒิุ โดยผลการประเมินทกุด้านได้คา่เฉลี่ยมากกวา่ 3.50 ถือวา่รูปแบบใช้ได้ 
 

ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา                                                    บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร                          
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52260906: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 
KEY WORD:  MODEL OF LOCAL MUSEUM/ LEARNING/ COMMUNITY EMPOWERMENT 
 RATCHADAPORN KETANON NEAWHEANGTHAM: DEVELOPMENT OF LOCAL MUSEUM MODEL TO 
PROMOTE LEARNING FOR COMMUNITY EMPOWERMENT. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. THIRASAK 
UNAROMLERT, Ph.D., LUYONG VERANAVIN, Ph.D. AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 685 
pp.  
                 This research objectives are 1) to study the present operation model of a local museum and the role of local 
museums for community empowerment, 2) to study the best practices of the local museum to enhance the learning 
process to strengthen to the community, and 3) to develop a local museum model to promote learning to strengthen 
the community in order to beneficially be applied for the of the local museums to promote learning in strengthening the 
community. The research methodology is a combination between quantitative research by collecting information from 
the 39 executives who work in a museum, 300 museum visitors, and 30 people who never visit museum before, and 
qualitative research by collecting information of the main contributors which include executives, curator, local museum 
curator, local scholars, administrators, staff in schools and 25 people in the community.  Tools used in the research 
are the questionnaire and the interviews. Data were analyzed by using percentage values, mean, standard deviation, 
and content analysis 
                    1. Most of the museum is located in the temple. Some of museum buildings are newly built and some are 
renovated from old buildings. Local museum mostly was established and managed by local community. The aim of 
establishment is to promote learning in community empowerment. Inside a museum, objects with narration are 
designed to exhibit by community. The traditional, arts, cultural events are allowed to organize in a museum. The 
museum also provides knowledge by publishing documents, contributing books, and touring by the curator/speakers. 
They have a good relationship to coordinate between the various institutions and do public relations by individuals. 
The main income comes from the temple and museum donations. The museum also contains an evaluation of the 
implementation by the Board of Directors of the Museum. The local museum has four important role aspects:  
education, social and cultural, economic, and political aspects. 
                    2. The best practices of the local museum is the guidelines on the management and operation of the local 
Museum, according to the learning process of community collaboration in local realization concept that consists of 9 
elements: physical environment, aims, the, learning activities, services, community involvement, network, budget and 
evaluation 
                    3. A local museum model to promote learning for community empowerment evaluated by experts 
consisting of nine areas: 1) physical environment 2) aims 3) the principle 4) learning activities 5) services 6) 
community involvement 7) network 8) budget 9) evaluation. This model is evaluated by experts. Assessments on all 
sides have an average of more than 3.50. It proved that this model is practicable. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

  
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและการแนะน าอย่างดีย่ิงจาก

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา โดยเฉพาะผู้ ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ  ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อาจารย์  ดร.ลุยง วีระนาวิน และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ        
ไพวิทยศิริธรรม รวมทัง้ ดร.พชัรี ด ารงสนุทรชยั ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกจากกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีกรุณา
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตา่งๆ  ซึง่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้   

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจัยและเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และประชาชนในพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่ง ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  และขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับคุณอังคณา พุ่มผกา ผู้ อ านวยการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ท่ีได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือ         
แก่ผู้ วิจยัเป็นอย่างดีย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสรี – คุณแม่กอบเกือ้ เกตานนท์ เป็นอย่างสูงท่ีเป็นก าลงัใจและ
สนับสนุนการศึกษาของผู้ วิจัยเสมอมา และขอขอบคุณมิตรรักเพ่ือนสนิทภาควิชาพัฒนศึกษาทุกท่าน
ส าหรับการช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจอันดีเย่ียมของผู้ วิจัยด้วยความซาบซึง้เป็นอย่างย่ิง 
รวมทัง้คุณณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล และคุณวรานิษฐ์ ล าใย กัลยาณมิตรคนส าคัญของผู้ วิจัยท่ีคอย
ช่วยเหลือผู้ วิจยัในทกุๆ ด้าน นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ วิจยัด้านตา่งๆ  อีกหลายท่าน ซึง่ผู้ วิจยั
ไมส่ามารถกลา่วนามได้หมดในที่นี ้จงึขอขอบพระคณุท่านเหลา่นีไ้ว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

คณุงามความดี คณุคา่ และประโยชน์อนัพงึมีนานปัการจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ผู้ วิจยั  ขอมอบไว้
แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทุกแห่ง ผู้ บริหาร ภัณฑารักษ์ ชุมชน และ
ประชาชนคนไทยทุกคนท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอันดีงาม และรักในการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม      
อนัทรงคณุคา่ของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไปตราบจนนานเท่านาน 
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