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บทคัดย่อ 

 การวิจ ัย เรือง การศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี การดําเนินการในส่วนการบริหารจัดการ

ของพิพิธภัณฑ์พืนบ้านตลาดนําวัดลําพญา จะต้องมีการตั งพันธกิจ และวิส ัยทัศน์ ประชุม คณะกรรมการดําเนินงาน 

จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ VCD DVD และของทีระลึก จัดอบรมบุคลากรและประเมินผลการดําเนินการ และ 

ผลจากการประชุมผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา เพือหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านตลาดนําวัดลําพญา ได้แนวทางในการพัฒนาดังตอ่ไปนี และปรับปรุงพืนทีทีใช้ในการเก็บวัตถุโบราณ  

หาจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ ออกแบบพืนทีในการแสดง ตั งพันธกิจ วิส ัยทัศน์ ให้มีความชัดเจน ออกแบบสือ 

ประชาสัมพันธ์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บรมบุคลากรและประเมินผลการดําเนินการ 
 

คําสําคัญ  การศึกษา แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑพ์ืนบ้าน   

 

Abstract 

 This Research is The Education and Finding Development’s Trend of Learning Center Case Study of 

Lamphaya Temple Folk Museum, Lamphaya Sub-District, Banglen District, NakhonPathom Province. This Research 

can conclude the research has as follows the administration in administration part manages of local floating market 

temple museum. That must have standing obligation and the vision, meet committee operates, poster, book, VCD, 

DVD and a souvenir. Very train the personnel and evaluate the administration. From the meeting who get into with 

local temple museum for seek the trend in zero learning museum local floating market temple development. 

Get  the trend in the development as follows and adjust the area that use in antique saving, seek the prominent point 

of a museum. Design the area in the show. Stand the obligation and vision have the clearness. Design mass media, 

Design learning activity smokes the personnel and evaluate the administration. 
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1. บทนํา 

 สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู ้

ทีการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นป ั จจัยสําคัญในการพัฒนา  

จึงมีความจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องส่งเสริมและสร้าง

สภาพการณ์ เพือให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอ

ภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 

  “ส ังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิป ั ญญา 

ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นของการเรียนรู้ที

ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่ รู้และพร้อมทีจะ

เรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรืองทีเกิดขึน

และมีความต่อเนืองเป็นปกติวิส ัยในชีวิตประจําว ัน 

ของคนทุกคนไปจนตลอดการสินอายุข ัยเป็นการเรียนรู้

ทีเกิดขึนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที ของคนทุกคน 

ในทุกสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม” กล่าวคือ (อ้างใน 

สุรช ัย เทียนขา, หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวัน อาทิตย์ที 

16 กันยายน พ.ศ. 2550 08:51น.)  ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนเป็นนวัตกรรมทางสังคมทีมีบทบาทสําคัญต่อ 

การข ับ เคลื อนชุมชน ท้องถินเข้าสู่ส ังคมความรู้ 

(Knowledge Based Society)  

 เนือง จากศูนย์การเรียนรู้ด ังกล่าวเป็นเวทีที

เปิดโอกาสให้องค์ความรู้ทีมีอยู่ใน ชุมชนและนอกชุมชน

ได้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้าในรูปแบบ 

ของการแลกเปลียน เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ส ังคม 

การสาธารณสุข การเมอืง สิงแวดล้อมและความมั นคง

ของประเทศการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ 

แ ล ะ ทัศ น ค ติ ที เ ห ม า ะ ส ม เ ป็ น ก า ร ทํ า ใ ห้ ชุ ม ช น 

มีความเข้มแข็งในระดับหนึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สําหร ับชุมชน “พิพิธภัณฑ์ชุมชน” เป็น

สถานทีทีเสริมสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทีสามารถ

แลกเปลียนประสบการณ์ ความเป็นมาของชุมชน 

ถ่ายทอดภูมิป ั ญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมทัง

เอกลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ใน 

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของ

วิถีชีวิตดั งเดิมในชุมชน  รวมทั งทันกับการเปลียนแปลง

ของสังคม ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  

 คําว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชน(Community Museum) 

สายันต์   ไพรชาญจิตร์ ( 2548 :28)  ได้กล่ าวไว้ว่า 

พิพิธภัณฑ์ชุมชน หมายถึง แหล่งหรือสถานทีรวบรวม

และจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีว ัตถุโบราณ สิงของ

เครอืงใช้ ว ัตถุทางวัฒนธรรมรวมทั งความรู้ภูมิป ั ญญาที

มีอยู่หรือเคยมีอยู่ในชุมชนหรือท้องถินนั น ๆ ซึงอาจจะ

เป็นสถานทีบ้านเรือน  สิงก่อสร้างสมัยโบราณที 

โดยอายุรูปแบบทางศิลปะ สถาป ั ตยกรรม หรือประวัติ

ความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรืองราวของ

ชุมชนนัน ๆ ทีรวม เรียกว่า โบราณสถาน แหล่ง

โบราณคดี หรืออาคารสถานทีทีก่อสร้างขึนใหม่เพือใช้

จ ัดแสดงข้อมูล หลักฐานทางโบราณคดีและทรัพยากร

วัฒนธรรมต่าง ๆ เนืองจากบริเวณนันเป็นชุมชน 

ชาวมอญดั งเดิมมีขนบธรรมเนียมประเพณี มีว ัตถุสิงของ

ทีแสดงถึงความเป็นมา การดํารงชีวิตตั งแต่เริมต้น 

โดยมีการรวบรวมไว้บ้างแล้ว ซึงมีคุณค่าต่อการศึกษา 

และให้ความรู้และสร้างความรักในรากเหง้าของชุมชน

นั น  ๆโดยอาจจัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปและวัฒนธรรม

อย่างสมําเสมอ และเป็นกิจกรรมประชาชนเข้าร่วมได้

อย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมประเพณีของชุมชน 

การเขียนเรียงความการจัดแสดงนิทรรศการ การเล่า

นิทานการแสดงละครใบ้ การแสดงดนตรี โต้วาที ฯลฯ 

เพือสร้างความรักในงานศิลปวัฒนธรรม และความรักใน

ชุมชนของตน และเพือให้ประชาชนวัยต่าง ๆทั งเยาวชน

คนวัยทํางาน และคนสูงอาย ุ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

วันหยุด แทนทีจะไปใช้เวลาในเรืองทีไม่สร้างสรรค์ 

รวมถึงการพนันหรือยาเสพติด 

 ว ัดลําพญา ตั งอยู่ร ิมแม่นํานครชัยศรี ในเขต

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ป ั จจุบ ันกลายเป็นแหล่ง

ท่องเทียวยอดนิยมแห่งหนึงของจังหวัด เนืองจาก 

มีตลาดนํ าทีทางวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดตังขึน 

เมือปี 2542 โดยสร้างแพลงไปในแม่นํา ภายในขาย

อาหารคาวและหวานนานาชนิด รวมถึงมีบริการล่องเรือ

ชมวิถีชีวิตริมนํ าด้วย นอกจากนีว ัดลําพญายังเป็น 

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล 

ลําพญาซึงองค์ประกอบหนึ งของศูนย์บูรณาการ

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลําพญา คือ ต้องจัดให้
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มีพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน สันนิษฐานได้ว่าพิพิธภัณฑ์

พืนบ้านวัดลําพญาเกิดขึนด้วยเหตุดังกล่าว 

 พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา เป็นอาคารทรง

ไทยใต้ถุนสูง สร้างติดแม่นํานครชัยศรีอยู่ภายในบริเวณ

วัดลําพญา เปิดให้เข้าชมครั งแรกในปี 2543 ชั นล่าง 

จัดแสดง เรือพืนบ้านต่าง  ๆ เครืองมือเครืองใช้ทาง

การเกษตร อาทิ เครืองสีข้าว คันไถ รูปป ั นควายจําลอง

เป็นส่วนชั นบนจัดแสดงข้าวของเครืองใช้ต่าง ๆ ได้แก่ 

เครืองลายคราม เครืองแก้ว เครืองป ั นดินเผา ไห

กระเทียมไหใส่พลู ทีป ั มลมสําหร ับทําทองรูปพรรณ 

หินบดยาฝาละมีบดยา เครืองมือจับปลา เครืองมือชั ง

ตวงวัด เครืองจักสานเตารีด พัดลม โทรศัพท์ วิทย ุและ

โทรทัศน์รุ่นอดีต ภาชนะสังกะสีเคลือบ หมวกกะโล่ 

ตะเกียงลานหีบพระธรรม ธรรมมาสน์ สมุดไทย 

ภาพถ่ายในอดีตของวัด ธนบัตรรุ่น เก่า กระดอง

ตะพาบนํา เป็นต้น ของทีจัดแสดงได้มาจากการบริจาค

ของชาวบ้านและผู้มีจิตศร ัทธาซึงจะมีแผ่นกระดาษเขียน

ชือของผู้บริจาคติดอยู่ก ับของชินนันๆ โดยผู้บริจาค

สิงของให้แก่พิพิธภัณฑ์จะได้ร ับใบอนุโมทนาบัตรจาก

สภาวัฒนธรรม ตําบลลําพญาด้วย 

  ป ั จจุบ ัน พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถินของชุมชนตําบล 

ลําพญา ทีเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทีแสดงถึง

วิถีแห่งการดํารงชีวิตของคนในสังคมนั น  ๆ นับตั งแต่

การดํารงชีวิติในแต่ละวันการกิน การอยู่ การแต่งกาย 

การพักผ่อนการทํางาน การจราจรการขนส่ง การแสดง

อารมณ์ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะซึงวิถีชีวิตนั นเริมมา

จากการทีมีต้นแบบ อาจจะเป็นตัวบุคคลแล้วมีคนส่วน

ใหญ่ หรือประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย และ

ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยสิงนันต้องเป็นสิงทีดีงาม 

เพือดํารงไว้ซึงว ัฒนธรรมไทยตราบจบชั วลูกชั วหลาน 

(อ้างใน พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา,2552) จึงเป็น 

สิงสําคัญทีชุมชนจะต้องร ักษาไว้โดยมีชุมชนเป็น

ฟ ั นเฟืองหลักในการข ับเคลือนให้พพิิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถินของ

ชุมชนทียั งยืนต่อไป   

  จากสภาวะป ั จ จุ บ ันปร ะกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจในป ั จจุบ ัน ทําให้ชุมชนนั นละเลยการเอาใจใส่

ต่ อ ก ารอ นุ ร ัก ษ์ แ หล่ ง การ เ รีย น รู้ ภ าย ในชุ มช น 

เพือให้ลูกหลานภายในชุมชนและผู้คนทั วไปได้ม ี

แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทีสําคัญและบ่งบอกถึง 

วิถีชีวิตการเป็นอยู่และการพัฒนาทางวัฒนธรรมของ

บรรพบุรุษของชุมชนอย่างไร   

 ดังทีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัย เรือง การศึกษา

และหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กรณีศึกษา : 

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอ 

บางเลน จังหวัดนครปฐม มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษา 

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาและหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา ซึงผลการวิจัยจะเป็น

ประโยชน์ด้านวิชาการ และหน่วยราชการ องค์กร และ

ประชาชนในชุมชนในการวางแผน และแนวทาง 

ในการพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้ในชุมชนจากแหล่ ง 

การเรียนรู้อืนๆ ในอนาคต   

2. วิธีดําเนินการ 

 งานวิจัยนี ใช้วิธีดําเนินงานวิจัย คือ วิธีวิจ ัย

แบบมสี่วนร่วม PAR(Participatory Action Research) 

เพือเป็นการสร้างความรู้ร่วมกัน ดังผ ังการดําเนินงาน

ต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 3.1 แสดงผังการดําเนินงาน 

ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยเกียวข้องเกียวกับศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

สร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกับการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

ติดต่อและสัมภาษณ์ด้านการบริหารงาน  

ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์อืน  ๆ พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลํา

วิเคราะห์ประเด็นสําคัญจากแบบสัมภาษณ์ด้านการบริหารงาน 

สร้างแบบสอบถาม 

สํารวจกับ

วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนา 

จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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โดยวิธีการดําเนินการ ผู้วิจ ัยและนักศึกษาติดต่อ

ประสานงานกับสภาวัฒนธรรม นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลลําพญา และผู้นําชุมชน รวมทั งผู้บริหาร

จัดการศูนย์การเรียนรู้แหล่งอืน  ๆทีประสบความสําเร็จ

เพือขอลงพืนท ีผู้วิจ ัยและนักศึกษาศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล 

เอกสารและงานวิจัยเกียวข้องเกียวกับศูนย์การเรียนรู้

และพิพิธภัณฑ์พืนบ้านตลาดนําวัดลําพญา รวมทั ง

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทีประสบความสําเร็จ ผู้วิจ ัย

และนักศึกษาประสานงานและดําเนินการร่วมกับ

เจ้าหน้าทีเกียวข้องด้านบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และ

ศูนย์การเรียนรู ้ทังด้านพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา

และผู้บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้แหล่งอืนๆ โดยใช ้

บทสัมภาษณ์และวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และนํามา

สังเคราะห์เป็นด้านๆ เพือใช้สร้างแบบสอบถาม และ 

นําแบบสอบถามไปสํารวจกับกลุ่มเป้ าหมายทีกําหนดไว้  

วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล จ า กแ บ บส อบ ถา ม  แ ล ะ นํ า ผ ล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรวมทั งผลทีได้จาก

การวิเคราะห์  และประชุมผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับ

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา เพือหาแนวทางใน 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พืนบ้านตลาดนํา

วัดลําพญา 

 
รูป2.1 แสดงตัวอย่างการลงพืนทกีารสัมภาษณ์และศึกษา

ดูงานศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

 

  
 

รูปที 2.2  แสดงตัวอย่างการประชุมเพือหาแนวทางการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

3. ผลการดําเนินงาน 

 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

ตลาดนําวัดลําพญาโดยแยกเป็นรายด้าน  มีดงัต่อไปนี 

 1. ด้านการบริหารจัดการ ทางพิพิธภัณฑ์

พืนบ้านวัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการในเรือง

ต่อไปนี  คือ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณ  

และไม่ได้ดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปนี  

คือ พันธกิจ และวิส ัยทัศน์ 

 2.  ด้านบุคลากร  ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปนี คือ 

จัดตั งคณะกรรมการ ชุมชนมีส่วนร่วมและหน่วยงาน 

ของร ัฐ  และไม่ได้ดําเนินการบริหารจัดการในเรือง

ต่อไปนี คือ บุคคลากรมาจากเอกชน 

 3. ด้านการดําเนินงาน ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปนี 

คือ ประชาสัมพันธ์ ผู้ร ับผิดชอบดูแล กิจกรรมส่งเสริม

ความรู้ บอร์ด นิทรรศการและการประสานงานกับ

หน่วยงานอืน และไม่ได้ดําเนินการบริหารจัดการใน 

เรืองต่อไปนี คือ ประชุม คณะกรรมการดําเนินงาน 

 4. ด้านสือ ว ัสดุ อุปกรณ์ ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญาดําเนินการบรหิารจัดการในเรืองต่อไปนี คือ 

ตรงตามวัตถุประสงค์ ป้ ายอธิบายและมีการติดต่อ

ประสานงานเจ้าหน้าทีของหน่วยงานอืน มาช่วยเหลือใน

ด้านสือ ว ัสดุ และอุปกรณ์ 

 5 .  ด้านสถานที  ทางพิพิ ธภัณฑ์พื นบ้าน 

วัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปน ี

คือ ศูนย์รวมชุมชน การเดินทางไปมาสะดวกและ

สภาพแวดล้อมปลอดโปร่งและปลอดภัย  

 6. ด้านการบริการ ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปนี คือ 

ป้ ายนิเทศและเว็บไซต์ และไม่ได้ดําเนินการบริหาร

จัดการในเรืองต่อไปนี คือ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ 

VCD DVD และของทีระลกึ   

 7. ด้านการประเมินผล ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญาไม่ได้ดําเนินการบริหารจัดการในเรืองต่อไปนี 

คือ การจัดอบรมบุคลากรและประเมินผลการดําเนินการ

และการจัดอบรมบุคลากร 
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 8 .  ด้านการ มีส่ วน ร่ วมขอ งชุมชน  ท า ง

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาดําเนินการบริหารจัดการ

ในเรืองต่อไปนี คือ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรใน

ท่องถินมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และชุมชน มีส่วน

ร่วมในการดําเนินการ  

 แนวท าง ใน การ พัฒนา ศูนย์ ก า ร เ รีย น รู้

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านตลาดนําวัดลําพญา ได้แนวทางใน

การพัฒนา ดังต่อไปน ี

 1. ดําเนินการปรับปรุงพืนทีทีใช้ในการเก็บ

วัตถุโบราณต่างๆทีทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา

ได้ร ับการบริจาคมาจากชุมชนของตนและวัตถุโบราณที

มีอ ยู่ แ ล้วขอ งพิพิธภัณฑ์พื นบ้านวัดลํ าพญาเอ ง 

โดยจะต้องสามารถระบุถึงตําแหน่งทีเก็บและเจ้าของ

ด้วยและจะต้องหมุนเวียนมาจัดแสดงเป็นไตรมาส  

เนื องจากตอนนีทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

มีของโบราณวัตถุโบราณเป็นจํานวนมากและของท ี

ไม่ใช่สิงของทีมีอายุมากน่าจะเกียวข้องกับป ั จจุบ ัน เช่น 

ตุ๊กตาแบทแมน วางจัดแสดงโดยไม่แบ่งเป็นหมวดหมู่

และเกียวข้องกันจึงทําให้ไม่น่าสนใจ  ประกอบกับมี

พืนทีในการจัดแสดงหรือพืนทีของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาไม่เพียงพอต่อจํานวนวัตถุโบรารณทั งหมด 

และเนืองจากวัตถุโบราณทีแสดงในพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญาส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของชุมชน  

เพือให้ความร่วมมือในการจัดตั งพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญา จึงจําเป็นต้องคัดสรรวัตถุโบราณในการ 

จัดแสดง เนืองจากผู้บริจาคจะถามหาของทตีนบริจาค

ทุกคร ั งทีเข้ามาเยียมชมพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

ดังนันทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาจึงมีความ

จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร เ ก็บ วัต ถุ โ บ ร า ณ บ า ง สิ ง ไ ว้ แ ล ะ 

ค่อยหมุนเวียนมาจัดแสดงเป็นไตรมาส   

 2. วิเคราะหห์าจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญา ว่าสิงนันคืออะไร ซึงก็คือหัวช้างทีเป็น

กระดูกทีมีคนมาบริจาคให้แก่ทางพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัด

ลําพญา เนืองจากสมัยก่อนการเดินทางและการขนส่ง

ของคนสมัยโบราณในพืนทีนีใช้ช้างเป็นพาหนะหลักใน

การเดินทาง และเป็นสิงทีในคณะประชุมเห็นพ้อง

ต้องกันว่าเรืองของวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ของชุมชนลําพญาในสมัยโบราณ ถือเป็น

จุดเด่นทีสุดในการนําเสนอของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญา และเรืองทีรองลงมา คือส่วนทีเกียวข้องกับ

วัดลําพญา 

 3. ต้องมีการดําเนินการออกแบบพืนที ในการ

จัดแสดงของจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

 4. วางแผนประชุมตั งพันธกิจ วิส ัยทัศน์ ของ

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาให้มีความชัดเจนขึน  

เนื อง จากการสัมภาษณ์และการ เก็บข้อมู ลจ าก

แบบสอบถามการบริการจัดการของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญา ได้มีว ัตถุประสงค์ทีช ัดเจนในการสืบสาน

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป้ นอยู่ของชุมชนสมยัก่อน  

เพือให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกและตระหนักถึงบรรพบุรุษของ

ตนเอง 

 5. ดําเนินการออกแบบสือ ประชาสัมพันธ์ 

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาในรูปแบบต่าง เช่น แผ่นพับ 

หนังสือ  บอร์ด  นิทรรศการ โปสเตอร์ ป้ ายนิ เทศ 

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา เพือ ใช้ใน 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของทาง

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา รวมทั งป้ ายบอกทางทีจะ

มาทีพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาเป็นระยะจากบริเวณ

ตลาดนําวัดลําพญาและบริเวณวัดลําพญา  

 6. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ

พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาโดยสามารถรวมมือ 

กับตลาดนําวัดลําพญาหรือสถานศึกษาทีอยู่ในบริเวณ 

วัดลําพญา   

 7.  ดําเนินการการจัดอบรมบุคลากรและ

ประเมินผลการดําเนินการของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาอย่างน้อยไตรมาสและ 1 คร ั ง 

4. แนวทางการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยเรืองการศึกษาและหาแนวทาง 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรูพ้ิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

สามารถนํา ไปใช้ประโยชน์และ เ ป็นแนวทางใน 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา  โดยทางกลุ่ม

วิจ ัยเชือว่าผลการดําเนินการวิจัยสามารถใช้เป็นพืนฐาน

ให้ผู้วิจ ัยท่านอืน สามารถนําแนวทางจากการวิจัยไป

ขยายผลเพือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ประเภทอืน  ๆ
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ได้ต่อไป เช่น สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิน 

องค์กรเอกชน ภาครัฐ กลุ่มชุมชน ชมรม หรือสถาน

ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 
5. การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยผลจากการศึกษาการบริหาร

จัดการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญาและ 

แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

วัดลําพญา สอดคล้องกับงานวิจัยทีเกียวข้อง เช่น 

วิเคราะห์หาจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

ว่าสิงนันคืออะไร ซึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิญญา บัวสรวง(2549:129) ทีกล่าวว่า การดําเนินงาน

ของแหล่งการเรียนรูต้้องอาศัยความรู้และความเข้าใจ

ของชุมชนเป็นหลัก โดยมีข ั นตอนในการดําเนินงาน คือ 

การพยายาม ค้นหาสิงทีมีคุณค่าทีมีอยู่ ในชุมชน 

ให้พบการคิดฝ ั นและจินตนาการร่วมกัน เพือการ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ มนัญญา นวลศร(ี2552) ทีกล่าวว่า 

สภาพป ั จจุ บ ัน ในการจัดการพิพิ ธภัณฑ์ท้ องถิน

กรุง เทพมหานคร โดยรวมนัน พบว่า ยังมีปัญหา

เ กีย วกับการ บริ หา ร จัดก าร พิ พิ ธภัณฑ์  ได้แ ก ่

ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมทีจัด ไม่มีความ

หลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู้เกียวกับพิพิธภัณฑ์ 

และมีผู้เข้าชมน้อย ซึงจะอยู่ในเรืองของ ดําเนินการ

ปรับปรุงพืนทีทีใช้ในการเก็บวัตถุโบราณต่างๆ ของ

พิพิ ธภัณฑ์พื นบ้านวัดลํ าพญา วาง แผนประชุม 

ตั งพันธกิจ วิส ัยทัศน์ ของพิพิธภัณฑ์พืนบ้านวัดลําพญา 

ดําเนินการออกแบบสือ ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน 

วัดลําพญาและดํา เนินการการจัดอบรมบุคลากร 

แล ะปร ะ เมินผล การดํ า เนิ นการของพิพิ ธภัณฑ ์

พืนบ้านวัดลําพญา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุทธาสิน ีว ัชรบูล(2544) ทีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมและ

รูปแบบให้เกิดขึนในแต่ละแหล่งเรียนรู้นั นดําเนินการใน

หลายลักษณะ คือ 1. ความพร้อมและศักยภาพของ

แหล่งเรียน 2. สาระความรู้สอดคล้องกับหลักสูตรชาต ิ

3. ความต้องการของผู้เรียน เพือสร้างสรรค์การเรียนรู้

เชิงประสบการณ์และพัฒนาชีวิต และ 4. โครงการที

ร ัฐบาลเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนร ัฐบาล

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ(2548) ทีกลา่วว่า ป ั ญหาสําคัญที

เราไม่สามารถสร้างหอศิลปะร่วมสมัยได้ในประการหนึง 

เพราะขาดการยกระดับให้เป็นวาระสังคมทีผ่านมา

พิพิธภัณฑ์ม ักจะเป็นวาระทางการเมืองมากกว่าจะเป็น

วาระทางสังคมและไม่เคยถูกพิจารณาบรรจุให้เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติและการหวนกลับไปสู่สาระสําคัญของ

งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะนันมีความสําคัญกว่า 

การสร้างถาวรวัตถ ุ แต่กระนั นมีความจําเป็นอย่างยิง 

ทีเราต้องพัฒนาเก็บชุดสะสมเพือสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ไทย 
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