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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีน า 

ไปใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรและกลุ่มประชากร เขตพื้นท่ี ในต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 300 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่าความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1) จาการสนทนากลุ่มไดข้อ้มูลในการจดัเก็บเป็นองค์ความรู้และวตัถุ
ไดแ้ก่การท าน ้ าหมกัชีวภาพน ้ าส้มควนัไม ้การเป่ารักษาโรคเริม งูสวดั กวาดซางเด็ก รักษาอมัพาต 
ขนมกระยาสารท อาหารนอกหมอ้ไก่ กงบอน ดอกไมป้ระดิษฐ์จากตน้โสน สัปปะรดผา้ประดิษฐ ์
การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนขา้วทิพย ์การไถกลบตอซงัขา้วพิธีกรรมการท าขวญั
นาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุงอาหารจากกากมนัสัมปะหลงั  ภาพการลงแขกเก่ียว
ขา้ว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตและการท าบุญกลางบา้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ
ประกอบดว้ย แห เคียว คนัไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ม งอบ ท่ียกยอ (เคร่ืองมือจบัปลา)  สวา่นเจาะ
ไม ้แบบเก่า ตะขาย ครกต าขา้ว กบไสไม ้ ส่ิว  เกวียน  เรือ ตะขอ้ง เคร่ืองสีขา้วดว้ยมือ เคร่ืองดนตรี
ประกอบกลองยาว ซอ  ศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ินวตัถุโบราณ 2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคค์วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน
สามบณัฑิตตามท่ีไดด้งัแสดงความคิดเห็นตามล าดบั เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบอาชีพ การท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ น ้ าส้มควนัไม ้การเป่ารักษาโรคเริม งูสวดั กวาดซาง รักษาอมัพาต ขนมกระยา อาหารนอก
หมอ้ไก่ แกงบอน ขนมป้ิง ดอกไมป้ระดิษฐ์จากตน้โสน สับปะรดผา้ประดิษฐ์ การแสดงกลองยาว 
คาถาศาลพระภูมิ การกวนขา้วทิพย ์การไถกลบตอซัง คนพิธีกรรมการท าขวญัขา้ว การต่อ ยอด



มะนาวบนตอมะขวิด  การปรุงอาหารจากกากมนัส าปะหลงั ภาพการลงแขกเก่ียวขา้ว เป็นวิถีชีวิต
ของชุมชนในอดีต การท าบุญกลางบา้น เคร่ืองดนตรีศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วตัถุโบราณ  
 การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตดงัแสดงล าดบัความตอ้งการ
ดงัน้ีการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินผู ้การมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือดา้นแรงงาน การเป็นผูใ้หค้วามรู้ภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การมีส่วน
ร่วมในการบริจาควตัถุรวมถึงเคร่ืองมือประกอบอาชีพใน  
 ความตอ้งการให้มีการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตท่ีเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามบณัฑิตน รองลงมาโรงเรียนกุมแต ้วดักุมแต ้ โรงเรียนดอนพุทรา วดัดอน
พุทราและวดัสามบณัฑิต  
 ความตอ้งการลกัษณะรูปแบบพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตในลกัษณะใดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ เป็น
อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมดโดยเนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ไทยทอ้งถ่ินสามบณัฑิต รองลงมาเป็น
อาคารท่ีแปลงจากอาคารเก่าท่ีมีอยูเ่ช่นศาลาการเปรียญหลงัเก่าห้องสมุดโรงเรียนโดยน ามาปรับปรุง
ใหเ้ป็นอาคารท่ีเหมาะสม และเป็นอาคารท่ีก่อสร้างใหม่โดยออกแบบใหท้นัสมยั 
 ความตอ้งการให้หน่วยงานใดจดัสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสาม
บณัฑิตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้หน่วยงานใดจดัสรรงบประมาณในการ
สร้างพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินสามบณัฑิตเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณ
ของทางจงัหวดั รองลงมา งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ งบประมาณ
จากกระทรวงศึกษาธิการ และเงินบริจาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 This research aims: 1) to study the local resources that apply Used to establish a local 
museum three graduate Uthai 2) to study the feasibility of establishing a local museum district, 
Uthai three graduates. The samples used in this study is the population and demographics of the 
area, Uthai district, three graduates of 300 was used for data analysis were frequency, percentage 
and standard deviation. 
 The results showed that the possibility of establishing a museum. Sam graduates Uthai 
1) from the focus group data in the store is the knowledge and biological material, such as wood 
vinegar water. Herpes zoster blowing up children sang sweet treat paralysis Krayasart Eating 
chicken pot Kong Bon flowers Sesbania. Artificial pineapple cloth The Drum Spells Spirit 
Kgawtipis agitation The incorporation of rice stubble rituals future compensation capped Croton 
lemon on the stump. From waste cooking it right after the seminar. Linking harvest image The 
life of the community in the past and philanthropy traditional tools used in occupations consisting 
of sickle plow down Saiga lining the basket Random baked flattering (fishing) drill, old wooden 
mesh flail. ship, plane, chisel wagon talents of rice by hand. Drum accompaniment software 
Antiques Art paintings of local culture. 2) The majority of respondents had no comment on the 
knowledge and wisdom that is collected in the local museum three graduates as the reviewers 
respectively. Tools for professionals The EM Wood vinegar Herpes zoster Sweeper Cruz blowing 
treat paralysis Curry Chicken Curry Bon diet of pot cake flowers Sesbania. Artificial pineapple 
cloth The Drum Spells Spirit Kgawtipis agitation The incorporation of stubble Rice capped the 
ritual of making a lemon on the stump Croton. Cooking of cassava. Linking harvest image The 
life of the community in the past. Traditional philanthropy Musical Art Drawings cultural 
artifacts. 
 Participation in the establishment of a local museum three graduates find. Most 
respondents wanted to be involved in the establishment of the University Museum are listed 
below in order to participate in the establishment of the museum. Participation in donating 
money. Involvement in helping the workers. As a provider of knowledge, wisdom. Participation 
in management. Participation in donating objects include career. 



 The demand for the setting up of local museum three graduates find. Most respondents 
wanted to establish a local museum three graduates in the following order: Government is the 
third graduate. Secondary school, but the school took hold, but that Sai Mai. Chan Chan and the 
Third Degree. 
 Needs and styles three graduates find local museum. The majority of respondents prefer 
a local museum three graduates in any manner in the following order, the building is rebuilt by 
the local uniqueness Thailand three graduates. The second building was converted from an 
existing building, such as a hall of the old school library to provide a suitable building. And the 
construction of new buildings with modern design. 
 Requirements for any agency to allocate funds for the construction of three graduates 
find local museum. Most respondents want the agency to allocate funds for the construction of 
three graduates Museum following sequence is budget or the budget of the province, followed by 
the budget of the Office of the National Culture Commission. Funding from the Ministry of 
Education Private foundations and donations from the general public. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 พิพิธภณัฑต่์าง  ๆ ในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่เป็นการน าวตัถุมา
จดัแสดง  อีกทั้งเป็นแบบของการจดัการแสดงต่าง ๆ ไม่สามารน ามาเช่ือมต่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัได ้ ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ี  จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและแสดงใหเ้ห็นถึงความหมาย คุณค่าของการด าเนินชีวิต และภูมิปัญญา
ของชาวชนบทท่ีมีการเลือกสรรวตัถุรอบๆ ตวัมาใชใ้นการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง
คุณค่าของวฒันธรรมพื้นบา้นในเขตต าบลสามบณัฑิต เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาท่ีมีคุณค่าและสืบทอดต่อๆ กนัมาอยา่งน่าสนใจ   อีกทั้งยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงบทบาทของคนในแต่ละสงัคมแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้กิดความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม   ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  และเป็นการแสดงใหค้นต่างทอ้งถ่ินใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจถึงความเป็นมาของ
วฒันธรรมประเพณี ในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง  ในรูปแบบของพิพิธภณัฑท่ี์มีการผสมผสานเขา้
กบัภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสัง่สมกนัมาตั้งแต่อดีตและเป็นเร่ืองของการจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่ง
คนกบัคนคนกบัธรรมชาติคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติโดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต
การท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสมัพนัธ์เหล่าน้ี เป็นภูมิ
ปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาท่ีเร่ิมจากการพฒันาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองการพฒันาเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและการพฒันาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค์
ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั  (วิเชียร วงคค์  า
จนัทร์,เวบ็ไซต)์ 
 จากการศึกษาผลการวิจยัของโครงการการพฒันาโจทยว์ิจยัชุดโครงการวิจยับูรณาการ              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาชุมชนต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
(ล ายอง ปลัง่กลาง และคณะ, 2555)   ผลการวิจยัพบวา่ในชุมชนต าบลสามบณัฑิตคน้พบผูน้ า             
ภูมิปัญญา 8 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการท ามาหากินการรักษาโรคการกินอยูศิ่ลปกรรมภาษาและวรรณกรรม
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการอยูร่่วมกนั
ในสงัคมส่วนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลภูมิปัญญาของหน่วยงานในทอ้งถ่ินไดแ้ก่
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมช าติและ
ส่ิงแวดลอ้มการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมจ ารีตประเพณีและการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพฒันา
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เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยัง่ยนื และมีโครงการภูมิปัญญาเพื่อจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิจยัในหวัขอ้ “ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ” ศึกษาส ารวจทรัพยากรวา่มีเพียงพอหรือพร้อมท่ีจะท่ีจะ
จดัเกบ็และรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ ์เพื่อน าเสนอจดัตั้งต าบลสามบณัฑิต ใหก้บัชุมชนเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาทุนทางวฒันธรรมและจะสร้างรายไดด้า้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ท่ีน าไปใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2   เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาวิจยัในพื้นท่ี ต  าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง เคร่ืองมือประกอบอาชีพ โบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ความเป็นไปได ้หมายถึง การศึกษาเพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินในดา้นความพร้อม ในการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑส์ามบณัฑิต บนพื้นฐานความเป็นไปไดใ้นการน ามาปฏิบติัจริง เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่าในการด าเนินการ และสนองกบัความตอ้งการของชุมชนสามบณัฑิตและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
 พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หมายถึง สถานท่ีจดัแสดงวตัถุท่ีน่าสนใจท่ีท าใหค้นในทอ้งถ่ินรู้จกัถ่ิน 
รู้จกัตนเองวา่อยูท่ี่ไหน มีขอ้มูลและหลกัฐานมาแสดงโดยทัว่ไป  
 พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต หมายถึงสถานท่ีรวบรวม  สงวนรักษา เคร่ืองมือประกอบ
อาชีพศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดตลอดชีวิตของชุมชนต าบล
สามบณัฑิต  
 การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง การบริหารงาน การบริจาคส่ิงของ การ
ใหค้วามร่วมมือทางดา้นแรงงาน ของประชาชนในชุมชนต าบลสามบณัฑิต 
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 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ภูมิปัญญาชาวบา้น ความรู้ของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไดม้าจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทั้งความรู้ท่ีสัง่สมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอด
จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ระหวา่งการสืบทอดมีการปรับประยกุตแ์ละเปล่ียนแปลง จนอาจ
เกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  
 ภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การท่ีชาวนา
รู้จกัวิธีท านา การไถนา การเอาควายมาใชใ้นการไถ่นา การรู้จกันวดขา้วโดยใชค้วาย รู้จกัสาน
กระบุง ตะกร้า เอาไมไ้ผม่าท าเคร่ืองใชไ้มส้อยในชีวิตประจ าวนั เรียกวา่ภูมิปัญญาทั้งส้ิน  
 ภูมิปัญญา เป็นผลึกขององคค์วามรู้ท่ีมีกระบวนการสัง่สม สืบทอด กลัน่กรอง กนัมา
ยาวนาน มีท่ีมาหลากหลายแต่ไดป้ระสมประสานกนัจนเป็นเหล่ียมกรณีท่ีจรัสแสงคงทนและทา้ทาย
ตลอดกาล เวลา ความรู้อาจจะไม่ไดเ้ป็นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจดัวา่เป็นเอกลกัษณ์  
 ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงเรียนรู้มาจากปู่ ยา่ ตา ยาย ญาติพี่นอ้ง 
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ในหมู่บา้นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบา้น
เป็นเร่ืองการท ามาหากิน เช่น การจบัปลา การจบัสตัว ์การปลูกพืช การเล้ียงสตัว ์การทอผา้ การท า
เคร่ืองมือการเกษตรภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละ
ถ่ายทอดมาใหเ้รา มีวิธีการหลายอยา่งท่ีท าใหค้วามรู้เหล่าน้ีเกิดประโยชน์แก่สงัคมปัจจุบนั 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็ประเจา้อยูห่วั) 
 ปราชญช์าวบา้น หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภูมิปัญญาชาวบา้น และผูน้ าภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จสามารถ่ายทอดเช่ือมโยงคุณค่าของอดีตกบัปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.   ไดอ้งคค์วามรู้และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ต าบล        
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.   ผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน สามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัท าวิจยั ความ เป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑต์ าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดั พระนครศรีอยธุยาซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมศึกษา คน้ควา้ รวบรวม  เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
1.1 ความหมายพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
1.2 ลกัษณะของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
1.3 บทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของพิพิธภณัฑ ์

 2. ภูมิปัญญาชาวบา้น 
  2.1 ความเป็นมาของภูมิปัญญาชาวบา้น 
  2.2 ความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้น 
  2.3 ความส าคญัของภูมิปัญญาชาวบา้น 
  2.4 ประเภทและลกัษณะของภูมิปัญญาชาวบา้น 
  2.5 การจดัการความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น 
 3. การมีส่วนร่วม 
  3.1 ความหมายและแนวคิดการมีส่วนร่วม 
  3.2 ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.3 ความส าคญัและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
  3.4 ปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
 4. บริบทสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.  พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 เพื่อความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑสถานประจ าเมืองหรือทอ้งถ่ิน ( Regional 
Museum –City Museum) เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน 
 1.1  ความหมายพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นจากการศึกษามีนกัวิชาการและหน่วยงานราชการได้
ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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 ความหมายทัว่ไปของค าวา่ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ไดร้วม
ความหมายของค าวา่ “พิพิธภณัฑ์” และ “พิพิธภณัฑสถาน” เขา้เป็นความหมายเดียวกนั หมายถึง 
“สถานท่ีเกบ็รวบรวมและแสดงส่ิงต่างๆท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรมหรือดา้นวิทยาศาสตร์โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินใจ “  
 ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินทร (องคก์รมหาชน) ( 2656, เวบ็ไซต)์  พิพิธภณัฑ ์เป็นองคก์รท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรท่ีเปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ และเป็นสถาบนัถาวรท่ีใหบ้ริการแก่สงัคมและมีส่วน
ในการพฒันาสงัคม มีหนา้ท่ีรวบรวม สงวนรักษา คน้ควา้วิจยั เผยแพร่ความรู้ และจดัแสดง วตัถุอนั
เป็นหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อจุดประสงคท์างการคน้ควา้ 
การศึกษา และ ความเพลิดเพลินใจ 
 ประภสัสร โพธ์ิศรีทอง ( 2556, เวบ็ไซต)์ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หมายถึง พิพิธภณัฑท่ี์จดัตั้ง
ข้ึนในทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ โดยอาจเป็นการจดัตั้งและบริหารจดัการโดยองคก์รของรัฐในทอ้งถ่ิน หรือ
ชุมชน หรือเป็นองคก์รความร่วมมือระหวา่งองคก์รรัฐกบัชุมชน หรือโดยบุคคล เช่นเจา้อาวาส นกั
สะสมในทอ้งถ่ิน 
 ลกัษณะงานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินกเ็ช่นเด่ียวกบัพิพิธภณัฑท์ัว่ไป คือ  
 1 เกบ็รักษาวตัถุทางวฒันธรรม หรือตวัอยา่งธรรมชาติ 
 2 บนัทึกหลกัฐานวตัถุต่าง ๆ ท่ีเกบ็รักษาไว ้
 3 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวตัถุในพิพิธภณัฑ ์
 4 จดัแสดงวตัถุ และนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
 5 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน มีบทบาทเกบ็รวบรวมวตัถุทางวฒันธรรมท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน
ในช่วงเวลาต่าง ๆท่ีก าลงัสูญหายไปและจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน เช่น พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน จากอดีดจนถึงปัจจุบนั ช่วงประวติัศาสตร์ท่ีรุ่งเร่ืองของทอ้งถ่ิน เร่ืองราว
ขงบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมทอ้งถ่ิน ผลผลิตท่ีโดยเด่นของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน หรือประเพณีความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน จดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั หรือกิจกรรมสาธิตการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ปัจจุบนัเลิกใช ้การสาธิตงาน
หตัถกรรม การจ าลองงานประเพณี  
 หนา้ท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน คือ การรักษามรดกของทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งการเรียนรู้
และการศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการ นกัเรียน นกัศึกษาจากสถานศึกษาและประชาชนทัว่ไปทั้งใน
ทอ้งถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน รวมเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของชุมชน  
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 พิพิธภณัฑ ์ทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รทางสงัคมวฒันธรรมระดบัชุมชนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมในแต่ละ ทอ้งถ่ิน รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนท่ีส าคญัเพื่อใหเ้ยาวชนได้
ศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ยงัเป็นความภาคภูมิใจใหก้บัคนในทอ้งถ่ินรู้สึกเก่ียวกบัรากเหงา้ทาง
วฒันธรรม ของตนเอง และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพลงัชุมชนในดา้นการอนุรักษแ์ละสืบทอด
วฒันธรรม ทอ้งถ่ินของตนต่อไปศูนยม์านุษยวิทยาสิรินทร (องคก์รมหาชน) (2656, เวบ็ไซต)์   
 1.2 ลกัษณะของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะประเภทของพิพิธภณัฑท่ี์แบ่งตามการจดัแสดงและวตัถุประสงคท่ี์
ใชใ้นการจดัแสดง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปในปัจจุบนั คือ 
 1.  พิพิธภณัฑสถานประเภททัว่ไป จะรวบรวมวตัถุทุกประเภทและทุกเร่ืองเอาไวถื้อเป็น
พิพิธภณัฑแ์บบแรกก่อนท่ีจะมีการพฒันาเป็นพิพิธภณัฑเ์ฉพาะเร่ืองในสมยัต่อมา 
 2.  พิพิธภณัฑสถานศิลปะ จดัแสดงเก่ียวกบัศิลปวตัถุทุกประเภทโดยจะแยกยอ่ยออกเป็น 
พิพิธภณัฑสถานศิลปประยกุต ์แสดงวตัถุท่ีเป็นงานฝีมือเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ หอศิลป์ แสดงงาน
ศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม , พิพิธภณัฑสถานศิลปะสมยัใหม่จะคลา้ยกบัหอศิลป์แต่จะ
เป็นศิลปะสมยัใหม่ของศิลปินร่วมสมยัในยคุหลงัพิพิธภณัฑสถานศิลปะประเภทการแสดง และ
พิพิธภณัฑสถานศิลปะแรกเร่ิมแสดงงานศิลปะดั้งเดิมของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ 
 3.  พิพิธภณัฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีน้ือหาหลกัคือแสดงวิวฒันาการ
ความกา้วหนา้ของวตัถุท่ีมนุษยคิ์ดคน้ประดิษฐข้ึ์น 
 4.  พิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยาจดัแสดงเร่ืองราวของธรรมชาติเก่ียวกบัเร่ืองของโลก 
ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆและยงัรวมไปถึง สวนสตัว ์สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน พิพิธภณัฑส์ตัว์
น ้ า-สัตวบ์กดว้ย 
 5.  พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์ แสดงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์แยกยอ่ยไดเ้ป็น
พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์แสดงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการเมือง ทหาร สงัคม 
และเศรษฐกิจบา้นประวติัศาสตร์คือการน าเสนอสถานท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูท่ี้มีช่ือเสียงใน
อดีตโบราณสถานอนุสาวรีย ์และสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ รวมถึงเมืองประวติัศาสตร์และ
พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์โบราณคดี 
 6.  พิพิธภณัฑสถานชาติพนัธ์ุวิทยาและประเพณีพื้นเมืองแสดงชีวิตความเป็นอยูใ่นทาง
วฒันธรรมและสงัคมของมนุษยแ์ละชาติพนัธ์ุต่างๆแบ่งออกเป็น พิพิธภณัฑสถานพื้นบา้น 
(พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน)โดยจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และพิพิธภณัฑสถานกลางแจง้เป็นการ
จ าลองภาพในอดีตดว้ยการน าอาคารเก่า หรือจ าลองส่ิงปลูกสร้างต่างๆมาไวใ้นบริเวณเดียวกนั โดย
พยายามสร้างสภาพแวดลอ้มรวมถึงบรรยากาศใหเ้หมือนเช่นในอดีต 
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 พิพิธภณัฑ ์คือ สถานท่ีเกบ็รวบรวมและสงวนรักษาส่ิงของเพื่อการศึกษาและใหค้วาม
เพลิดเพลิน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินมีความแตกต่างจากพิพิธภณัฑสถานทัว่ไปดงัน้ี(ศรีศกัรวลัลิโภดม, 
2540) 
 1.  ทอ้งถ่ินเป็นผูเ้ร่ิม จดัท าและด าเนินการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีแทจ้ริงจะตอ้งเกิดจากความ
ตอ้งการหรือเกิดจากความคิดริเร่ิมของชาวบา้น บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาร่วม
ช่วยเหลือบา้งแต่ชาวบา้นจะเป็นคนจดัการ ดูแลรักษาและด าเนินการเอง 
 2.  เน้ือหาท่ีน าเสนอ เป็นเร่ืองราวของชุมชนในดา้นต่าง ๆอนัไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา
ของชุมชน การท ามาหากิน ศาสนา และความเช่ือ ตลอดจนความสมัพนัธ์ภายในชุมชนและอาจมี
การกล่าวถึงสงัคมอ่ืนกเ็ฉพาะในส่วนท่ีทอ้งถ่ินมีการติดต่อสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมือง 
 3.  มีความหลากหลายพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินแต่ละท่ีจะมีลกัพิเศษเฉพาะอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรม ช่วย
ลดทอนความหลงตวัเองและการดูถูกเหยยีดหยาม อนัน าไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในชุมชน 
 4.  เนน้ความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน ส่ิงของท่ีจดัแสดงมรในชุมชนทอ้งถ่ิน  
นั้น ๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นของมีค่า อาจเป็นศิลปวตัถุทางศาสนาท่ีทางวดัเกบ็ไว ้หรือศิลปหตัถกรรม
ประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น 
 1.3  บทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของพิพิธภณัฑ ์
 บทบาทและหน้าทีข่องพพิธิภัณฑ์ถือว่ามีความส าคญัและถือว่ามีความจ าเป็นในการจะ
จดจ า อดีต ววิฒันาการของชุมชนซ่ึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบและยงัเป็นแหล่งอนุรักษ์ มรดก
ทางปัญญาของชุมชนอกีด้วย และทราบกนัดีว่าพพิธิภัณฑ์เป็นสถานทีเ่กบ็รักษา อนุรักษ์ และจัด
แสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ วตัถุชาติพนัธ์ุ วตัถุร่วมสมัย ฯลฯ ซึง รวมเรียกว่าเป็นมรดกวฒันธรรม
ที่จับต้องได้ ( tangible heritage)อย่างไรกด็ีปัจจุบัน พพิธิภัณฑ์มีแนวโน้มพยายามขยายวงหน้าที่
ของตนเองไปสู่การน าเสนอเร่ืองของ มรดกวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ ด้วยเจตนารมณ์อนัดีในการ
จะปกป้องหรืออนุรักษ์มรดกวฒันธรรม เหล่าน้ัน ทีก่ าลงัจะสูญหาย(ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร
(องค์กรมหาชน), 2556, เว็บไซต์) 
 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์( 2556, เว็บไซต์) ความแตกต่างของพพิธิภัณฑ์ทั่วไปและพพิธิภัณฑ์
ชุมชนคอื พพิพิธิภัณฑ์ทัว่ไปมักเน้นทีก่ารพฒันาและแสดง “ของ” มากกว่าทีก่ารพฒันาและแสดง 
“ฅน” ขณะทีพ่พิธิภัณฑ์ชุมชนจะให้ความส าคญักบัการแสดง “ฅน” พร้อมกบัแสดง “ของ “ และมี
เป้าหมายอยู่ทีก่ารพฒันา “ฅน” ให้มีภูมิปัญญาทีถู่กต้องเป็นส าคญั 
 พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นต าบลสามบัณฑิต เป็นการแสดง ตน และ ของ  
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2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ภูมิปัญญาท าใหช้าติและชุมชนผา่นพน้วิกฤติและด ารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้  
ภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมนใหอ้ยูร่่วมกบั
ธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมดุล 
 ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาท่ีเร่ิมจากการพฒันา
เพื่อการพึ่งพาตนเองการพฒันาเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและการพฒันาท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานองคค์วามรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั 
 ดงันั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อทอ้งถ่ินและผูค้นเท่านั้นแต่ยงัเอ้ือประโยชน์
อยา่งใหญ่หลวงต่อการวางแผนพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
ผูรู้้ใหค้วามหมายของภูมิปัญญาไวม้ากมายเช่น 
 ภูมิปัญญา ( Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือความสามารถทาง
พฤติกรรมและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์
 ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสัง่สมกนัมาตั้งแต่อดีตและเป็นเร่ืองของการจดัการความสมัพนัธ์
ระหวา่งคนกบัคนคนกบัธรรมชาติคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติโดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี 
วิถีชีวิตการท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสมัพนัธ์เหล่าน้ี 
 ภูมิปัญญาหมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียนการท่ีชาวนา
รู้จกัวิธีท านาการไถนา การเอาควายมาใชใ้นการไถ่นาการรู้จกันวดขา้วโดยใชค้วายรู้จกัสานกระบุง
ตะกร้าเอาไมไ้ผม่าท าเคร่ืองใชไ้มส้อยในชีวิตประจ าวนัเรียกวา่ภูมิปัญญาทั้งส้ิน 
ภูมิปัญญาเป็นผลึกขององคค์วามรู้ท่ีมีกระบวนการสัง่สม สืบทอด กลัน่กรองกบัมายาวนานมีท่ีมา
หลากหลายแต่ไดป้ระสบประสานกนัจนเป็นเหล่ียมกรณีท่ีจรัสแสงคงทนและทา้ทายตลอดกาลเวลา
ความรู้อาจจะไม่ไดเ้ป็นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจดัวา่เป็นเอกลกัษณ์ 
 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ภูมิปัญญา หมายถึงองคค์วามรู้ ความเช่ือความสามารถของคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสัง่สมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานมีลกัษณะเป็นองค์
รวม และมีคุณค่าทางวฒันธรรม 
ประเภทของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นองคค์วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสัง่สมและสืบทอด
กนัมาเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงการแกปั้ญหาการปรับตวัเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่น
ต่อไป เพื่อการด ารงอยูข่องเผา่พนัธ์ุจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมชาติ ของเผา่พนัธ์ุหรือเป็นวิถีชีวิต
ของชาวบา้น 
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 ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นวิธีการปฏิบติัของชาวบา้น ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์แนวทาง
แกปั้ญหาแต่ละเร่ือง แต่ละประสบการณ์แต่ละสภาพแวดลอ้มซ่ึงจะมีเง่ือนไขปัจจยัเฉพาะแตกต่าง
กนัไปน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาโดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยูโ่ดยชาวบา้นคิดเองเป็นความรู้ท่ีสร้างสรรคแ์ละ
มีส่วนเสริมสร้างการผลิตหรือเป็นความรู้ของชาวบา้นท่ีผา่นการปฏิบติัมาแลว้อยา่งโชกโชนเป็น
ส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมเป็นความรู้ท่ีปฏิบติัไดมี้พลงัและส าคญัยิง่ช่วยใหช้าวบา้นมีชีวิต
อยูร่อดสร้างสรรคก์ารผลิตและช่วยในดา้นการท างานเป็นโครงสร้างความรู้ท่ีมีหลกัการ มีเหตุ มีผล
ในตวัเอง 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนผา่นกระบวนการ
ศึกษา สงัเกตคิดวา่วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ท่ีประกอบกนัข้ึนมาจากความรู้
เฉพาะหลายๆ เร่ือง จดัวา่เป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้การแกปั้ญหา
จดัการและการปรับตวัในการด าเนินชีวิตของคนเราภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปใน
สงัคม ชุมชนและในตวัผูรู้้เองจึงควรมีการสืบคน้รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอดพฒันาและน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ภูมิปัญญาไทยหมายถึงองคค์วามรู้ ความสามารถทกัษะของคนไทยท่ีเกิดจากการส่งเสริม
ประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการการเลือกสรรเรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเพื่อใช้
แกปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 
ลกัษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ลกัษณะส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พอสรุปไดด้งัน้ีเป็นเร่ืองของการใชค้วามรู้ทกัษะ
ความเช่ือและพฤติกรรมแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนคนกบัธรรมชาติคนกบัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติเป็นองคร์วมหรือกิจกรรมทุกอยา่งในวิถีชีวิตเป็นเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาการจดัการการ
ปรับตวัการเรียนรู้เพื่อความอยูร่อดของบุคคล ชุมชนและสงัคมเป็นแกนหลกัหรือกระบวนทศัน์ใน
การมองชีวิตเป็นพื้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆมีลกัษณะเฉพาะหรือมีเอกลกัษณ์ในตวัเองมีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพฒันาการทางสงัคมตลอดเวลามีวฒันธรรมเป็นฐานไม่ใช่
วิทยาศาสตร์มีบูรณาการสูงมีความเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส่งเนน้ความส าคญัของ
จริยธรรมมากกวา่วตัถุธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(วิเชียร วงคค์  าจนัทร์, 2545, 
เวบ็ไซต)์ 
 ภูมิปัญญา  (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม 
และความสนใจในการแกปั้ญหาของมนุษย ์
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ความหมายของภูมิปัญญาไทยจากการศึกษาความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการต่างๆ ซ่ึงครอบคลุม
ค าวา่ ภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย ไดใ้หค้วามหมายพอ
สรุปได ้ดงัน้ี 
 ภูมิปัญญาพื้นบา้นหรือภูมิปัญญาชาวบา้น( Popular Wisdom) หมายถึง องคค์วามรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสัง่สมและสืบทอดกนัมา อนัเป็นความสามารถและศกัยภาพใน
เชิงแกปั้ญหา การปรับตวัเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการด ารงอยูร่อดของเผา่พนัธ์ุจึงตก
ทอดเป็นมรดก ทางวฒันธรรมของธรรมชาติ เผา่พนัธ์ุ หรือเป็นวิธีของชาวบา้น (ยิง่ยง เทาประเสริฐ) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหมายถึง กระบวนทศัน์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อโลกและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว จะมีรากฐานค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสัง่
สอนและปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา ปรับปรุงเขา้กบับริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละสมยั ทั้งน้ี
โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขในส่วนท่ีเป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซ่ึงกระบวนทศัน์ท่ีเป็น              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ าแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 
 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติแวดลอ้ม  
 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัสงัคมหรือการจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์  
 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะมุ่งเนน้ระบบการผลิต
เพื่อตนเอง 
 ภูมิปัญญาไทยหมายถึง องคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ ของการด ารงชีวิตของคนไทยท่ีเกิดจาก 
การสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประกอบกบัแนวความคิดวิเคราะห์ในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ของตนเอง จนเกิดหลอมตวัเป็นแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นลกัษณะของตนเอง 
ท่ีสามารถพฒันาความรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักาลสมยั ในการแกปั้ญหาของการ
ด ารงชีวิต ( เสรี พงศพ์ิศ) 
3. บริบทสามบัณฑิต อ าเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 ประวัติความเป็นมา  
 เม่ือคร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีตรงกบัสมยัพระเจา้ตากสินไดถ้อยทพัพม่าออกมาจา
กรุงศรีอยธุยา และมาสวา่งท่ีบริเวณแห่งน้ี พระองคท์รงเห็นวา่ในตอนเชา้ของทุกวนัจะมีพระภิกษุ
จ านวน 3 รูปออกมาบิณฑบาตทุกเชา้ “ต่อมาพระภิกษุสามรูปเห็นวา่ขบวนของพระเจา้ตากสินมี
ทหารและผูเ้ขา้ร่วมนอ้ยจึงสึกออกมาช่วยขบวนทพัดว้ย”(ผูว้ิจยัไดส้อบถามคุณลุง) จึงเรียกบริเวณน้ี
วา่ “สามทิด” ต่อมากเ็รียกเป็น “สามบณัฑิต” จนติดปากกนัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
 ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั เป็นท่ีราบลุ่มสลบักบัลุ่มมาก 
เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ท านา ท าสวนมีอาณาเขตต าบล  ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้นหีบ และ          
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ต.หนองไมซุ้ง อ.อุทยั ทิศใต ้ติดกบั ต.หนองน ้าสม้ และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั ทิศตะวนัออก ติดกบั 
ต.หนองไมซุ้ง และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.หนองน ้าสม้ อ.อุทยั                             
จ.พระนครศรีอยธุยา  ประชากรในเขต อบต. 4,119 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 1,035 หลงัคา
เรือน อาชีพหลกัท านา อาชีพเสริมรับจา้ง/คา้ขายรายไดเ้ฉล่ียของประชากรในต าบล 38,865 บาท/
คน/ปี (ขอ้มูล จปฐ.ปี 48) 
 สถานท่ีส าคญัของต าบล  1) วดัสามบณัฑิต 2) วดัดอนพดุซา 3) วดักมุแต  ้ 4) ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ดอนพดุซา 5) ท่ีท าการ อบต.สามบณัฑิต 
 มีการปกครองแบ่งเป็นหมู่บา้นได ้ 9 หมู่บา้นประกอบดว้ยหมู่บา้น  หมู่ 1 บา้นลาดสาลี 
(บา้นรางยายตอ้ย) หมู่ 2 บา้นตลาดหมู่ 3 บา้นตลาดหมู่ 4 บา้นกลาง  หมู่ 5 บา้นปากร่องหมู่ 6 บา้น
กุ่มแต ้ หมู่ 7 บา้นเสาตะพาน  หมู่ 8 บา้นสนามเพง็  หมู่ 9 บา้นดอนพดุซา (ดอนใหญ่) 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ศุภกรณ์ดิษฐพนัธ์ (2540:บทคดัยอ่) ศึกษารูปแบบพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมพื้นบา้น : สีสันของ

มิติวฒันธรรม    จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและแสดงใหเ้ห็นถึงความหมาย คุณค่า
ของการด าเนินชีวิต และภูมิปัญญาของชาวชนบทท่ีมีการเลือกสรรวตัถุรอบๆ ตวัมาใชใ้นการ
ด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรมพื้นบา้นในเขตจงัหวดันครปฐม  ราชบุรี 
และเพชรบุรี  ท่ีมีคุณค่าและสืบทอดต่อๆ กนัมาอยา่งน่าสนใจ   อีกทั้งยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
บทบาทของคนในแต่ละสงัคมแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้กิดความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม   ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  และเป็นการแสดงใหค้นต่างทอ้งถ่ินใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจถึงความเป็นมาของ
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง  ในรูปแบบของพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตและผสมผสานเขา้กบั
งานศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งดียิง่ 
                วิธีด าเนินงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีการเกบ็รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ 
และการวิจยัภาคสนาม   การศึกษาพบวา่  พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นนั้นสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น  3  
ลกัษณะ  คือ  1) ประเภทถาวร และ 2) ประเภทก่ึงถาวร ทั้ง 2 ประเภทน้ี  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ผกูติดกบั
วิถีชีวิตและประเพณีความเช่ือดั้งเดิม  ท่ีรวมเน้ือหาทั้งในดา้นภาษา  สงัคมวิทยา  มานุษยวิทยา  
ประวติัศาสตร์  และงานศิลปกรรมต่างๆ  สถานท่ีของพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นนั้นอาจเป็นวดั  สถานท่ี
ประกอบศาสนา  แหล่งชุมชนหรือสถานท่ี ๆ มีความหมายและความส าคญัต่อชุมชนนั้นๆ โดยแต่
ละทอ้งถ่ิน  จะตอ้งพยายามเกบ็รวบรวมส่ิงของท่ีสะทอ้นถึงความเจริญทางภูมิปัญญา  ประเพณี  
ความเช่ือ  การท ามาหากิน  และสถานท่ีพกัอาศยั  พิพิธภณัฑ ์จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของวฒันธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท่ีมีการสืบทอดต่อๆ กนัมา  การจดัตั้งพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีดีนั้น   
มิใช่เพียงน าขา้วของเคร่ืองใชม้าจดัแสดงหรือจดัการตามความพึ่งพอใจ  แต่จะตอ้งไดรั้บความ
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ร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย  ทั้งคนในทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุต่างๆ และนอกจากนั้นยงัตอ้งมีสถานท่ีๆ มี
ความส าคญัต่อชุมชนนั้นๆ  ท่ีสามารถเป็นตวัแทนหรือสืบทอดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วฒันธรรม  ขอ้มูลต่างๆ  จะตอ้งแสดงประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  รวมทั้ง
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  สะดวกต่อการดูแลรักษา
และมีความเป็นธรรมชาติท่ีสุด นอกจากนั้นยงัจะตอ้งประหยดัและไม่เป็นภาระต่อคนในทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งดูแลพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นน้ีไม่มีรูปแบบแตกต่างเช่นพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ  แต่ควรเป็นพิพิธภณัฑใ์น
เร่ืองของสงัคม ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท าใหค้นเขา้ใจประวติัศาสตร์และการพฒันา
ของสงัคม  ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีการรักษาและศึกษาคน้ควา้ต่อไป  อีกทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษา
ต่อไป ในเร่ืองของขอ้มูลและคน้หาหลกัฐานท่ีมีความส าคญักบัแหล่งชุมชนนั้นๆ  พิพิธภณัฑ์
พื้นบา้นเป็นแหล่งท่ีนกัวิชาการ  ผูส้นใจลาวบา้นในทง้ถ่ินจะตอ้งช่วยกนัศึกษาคน้ควา้  เพื่อความ
เขา้ใจในชุมชนนั้นๆ  ซ่ึงผลของความรู้ความเขา้ใจจะน าความภาคภูมิใจมาสู่ชาวบา้น  และยงั
สามารถพฒันาชีวิตของชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
 ศิริพร ศรีสินธ์ุอุไร และอุษณีย ์พรหมสุวรรณ์  (2548 :บทคดัยอ่) พลวตัและความหมาย
ของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน กรณีศึกษาพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัม่วงอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และ
พิพิธภณัฑบ์า้นเขายีส่ารอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 การเกิดข้ึนของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทยเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมท่ี
มีนยัส าคญัยิง่ในยคุสมยัปัจจุบนั รายงานวิจยัเร่ือง “พลวตัและความหมายของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน: 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัม่วง  อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  และพิพิธภณัฑบ์า้นเขายีส่าร  
อ าเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม ”  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อตอบค าถามหลกั 3 
ประการ  คือ  1. ความเป็นมาและกระบวนการจดัท าพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  2. พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน
น าเสนออะไรและอยา่งไร    3. พลวตัและความหมายของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ามกลางบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง 
              การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจนเป็นผลส าเร็จแสดงถึงความตั้งใจและความเขม้แขง็ของทั้ง
สองชุมชนท่ีจะหาทางท าความรู้จกัตวัเองและบอกเล่าเร่ืองราวของตนเอง ทั้งประวติัความเป็นมา 
วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือของคนในชุมชน การเปล่ียนแปลงและความสมัพนัธ์กบับริบท
แวดลอ้ม  ไม่วา่จะเป็นความสมัพนัธ์กบัลุ่มแม่น ้าแม่กลองของบา้นม่วง ความสมัพนัธ์กบัทะเลและ
ป่าชายเลนของบา้นเขายีส่าร   ไปจนถึงความสมัพนัธ์กบัวดั  รัฐ  และชุมชนอ่ืนท่ีอยูร่ายรอบ  ฯลฯ 
              พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินแต่ละแห่งต่างมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ขณะเดียวกนักมี็ความหมายหลาย
อยา่งร่วมกนัอยู ่ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือแสดงออกถึงตวัตนของคนบา้นม่วงและคนยีส่าร
ผา่นการจดัแสดงส่ิงของและเร่ืองราวของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่ใคร่จะปรากฏในพื้นท่ีทาง
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ประวติัศาสตร์และระบบการศึกษาทางการ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไม่เพียงน าพาความเช่ือมัน่และความ
ภาคภูมิใจในตนเองมาสู่คนทอ้งถ่ิน ยงัเป็นแหล่งใหก้ารศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ 
เป็นคลงัสัง่สมภูมิ-ปัญญาความรู้ส าหรับคนในทอ้งถ่ิน เป็นเวทีส าหรับการปฏิสงัสรรคท์างสงัคม 
การฟ้ืนฟวูฒันธรรมท่ีก าลงัจะสูญสลาย การสร้างสรรคแ์ละผสมผสานภูมิปัญญาเดิมกบัความรู้หรือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
              ช่วงท่ีกระแสการท่องเท่ียวเฟ่ืองฟอูยา่งมากนั้น พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเองกเ็ผชิญหนา้กบั
กระแสการเปล่ียนแปลงน้ีดว้ยเช่นกนั กระแสการท่องเท่ียวท าใหพ้ิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึน เป็นช่องทางน ามาซ่ึงรายไดข้องคนในชุมชนและค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาพิพิธภณัฑ ์แต่
ขณะเดียวกนักท็  าใหต้อ้งใคร่ครวญถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดยนืหรือ
เป้าหมายของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินดว้ย  เพื่อมิใหเ้ป็นภาระหรือส่งผลกระทบดา้นลบต่อคนในชุมชน 
              ความอยูร่อดและอนาคตของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินไม่ควรถือเป็นภารกิจของชุมชนแต่เพียง
ฝ่ายเดียว  ยิง่ในยคุท่ีพดูกนัมากถึงการปฏิรูปการศึกษา  เพราะหากมองภาพพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน
เช่ือมโยงกบับริบทสงัคมโดยรวมแลว้ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะมีคุณูปการอยา่งยิง่ต่อการศึกษา
วฒันธรรม โดยเฉพาะมิติของความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม ดงันั้นรัฐจึงจ าเป็นตอ้งใหก้าร
สนบัสนุนไม่เฉพาะแต่เพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ แต่ควรมองไกลไปถึงการสนบัสนุนเชิง
โครงสร้างสถาบนัดว้ย  เป็นตน้วา่  การจดัตั้งกองทุน  และองคก์รสนบัสนุนงานดา้นพิพิธภณัฑ ์ 
การงดเวน้ภาษี  การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมาย  และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานดา้นพิพิธภณัฑ ์
 อมร ประพนัธ์ ( 2554:บทคดัยอ่ ) การศึกษาแนวทางการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินต าบล
หนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี มุ่งเนน้การศึกษารูปแบบและลกัษณะการบริหาร การ
รวบรวมลกัษณะวตัถุหรือตามสาระวิชา อาคารสถานท่ีรวมถึงวิธีการน าเสนอเน้ือหาท่ีจดัแสดงให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั
ชลบุรี เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและสมัภาษณ์ อยา่งไม่
เป็นทางการ กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผลการศึกษาพบวา่ การใชส้ถานท่ีในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
หากสามารถท าใหพ้ิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีจะเกิดข้ึน เขา้ไปผสมกลมกลืนกบัวิถีชีวิตประจ าวนัระหวา่ง
คนกบัวดัแลว้ จะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน และในส่วนวตัถุโบราณมีค่า ก็
ควรท่ีจะท าการจ าลองเพื่อลดปัญหาการรักษาความปลอดภยั และง่ายในการดูแลรักษา การใช้
รูปภาพประกอบการจดัแสดงจะช่วยใหผู้ค้นท่ีสนใจ เขา้ใจความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมประเพณีของ
ผูค้นในทอ้งถ่ินน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน แนวทางการจดัตั้ง พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบุรี ใหป้ระสบความส าเร็จและมีความยัง่ยนืนอกจากเป็นการรวบรวมส่ิงต่างๆ ท่ี
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แสดงใหเ้ห็นถึงความ เป็นตวัตนของคนในทอ้งถ่ิน ต าบลหนา้พระธาตุแลว้ การจะจดัตั้งยงัตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสภาพแวดลอ้มและบริบทต่างๆท่ีมี อยูใ่นปัจจุบนัดว้ย เช่นอาคาร
สถานท่ี ควรเป็นศาลาการเปรียญ เพื่อใหพ้ิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจ าวนั
ของผูค้น ในทอ้งถ่ินกบัวดั ผูน้ าชุมชนควรกระตุน้ใหผู้ค้นในชุมชนมีความเขา้ใจ และสนใจท่ีจะ
ริเร่ิมจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินน้ีข้ึนมาดว้ยตนเอง ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความยัง่ยนืและประสบความส าเร็จ 
เน้ือหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอเน้ือหาท่ีจดัแสดง ควรน าเสนอใหเ้ห็นมิติ 3 มิติ คือ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นในทอ้งถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ
ของทอ้งถ่ิน และความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นกบัส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ 
 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม (2552:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาโครงการออกแบบเบ้ืองตน้และการศึกษา
ความเป็นไปไดส้ าหรับศึกษาพิพิธภณัฑมี์ชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอนมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม มีภาพประวติัศาสตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
ต่างๆ ผา่นช่วงเวลาอนัยาวนาน ซ่ึงสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ผา่นวฒันธรรมการแต่งกาย ภาษา 
อาหาร ประเพณี และดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่จากกระแสนิยมและการเผยแพร่ทาง
ส่ือ ไดท้  าใหเ้ศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียวมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว มีนกัท่องเท่ียวเขา้มายงัเมือง
แม่ฮ่องสอนเพิ่มข้ึน ถึงแมว้า่ปัจจุบนัเมืองแม่ฮ่องสอนยงัคงความเป็นเมืองวฒันธรรมสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรมต่างๆ ซ่ึงค่อนขา้งสมบูรณ์แต่หากไม่มีมาตรการป้องกนั ส าหรับอนาคตอนัใกลเ้มือง
แม่ฮ่องสอนอาจมีสภาพไม่ต่างจากเมืองอ่ืนๆ ท่ีถูกกลืนดว้ยกระแสนิยม ความเป็นตวัตนสูญหาย 
มาตรการป้องกนัและการแกไ้ขไม่สามารถบรรลุผล ก่อนท่ีเมืองแม่ฮ่องสอนจะถูกคุกคามดว้ย
สภาวการณ์เช่นนั้น ควรมีการด าเนินการ ดว้ยมาตรการหรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมต่อศกัยภาพและ
บทบาทของเมือง โดยสามารถป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดพ้ิพิธภณัฑมี์ชีวิต 
ถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง ในการอนุรักษแ์ละพฒันาใหท้ั้งเมืองและผูค้นอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุลมุ่ง
สร้างกลไกท่ีผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนดว้ยการส่งเสริมใหค้นในชุมชนเคารพและตระหนกัถึงแก่นแท้
และความเป็นตวัตนทางวฒันธรรมของเมือง โดยมีพื้นฐานจากความเขา้ใจวา่ท าไมเราจึงตอ้ง
อนุรักษ ์และเผยแพร่ส่ิงเหล่าน้ี ชุมชนตอ้งร่วมมือกนัสร้างกฎระเบียบส าหรับการเป็นเมืองมรดก
ทางวฒันธรรมมีขอ้ก าหนดและแนวทางของชุมชนท่ีชดัเจนหรือส่งต่อใหค้นรุ่นหลงั เพื่อให้
แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองอนุรักษท่ี์อยูคู่่กบัวิถีชีวิตดั้งเดิมผสานกลมกลืนไดก้บัแนวคิดสมยัใหม่ ซ่ึงกคื็อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนัน่เอง พิพิธภณัฑมี์ชีวิตเป็นการจดัการเมืองท่ีใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในเศรษฐกิจระบบชุมชนท่ีสร้างกลไกส าคญัใหเ้มืองมีการเจริญเติบโตอยา่งมี
แบบแผน ไม่กา้วกระโดด การพฒันาวฒันธรรมร่วมกบัเศรษฐกิจชุมชน จะช่วยใหเ้ป้าหมาย คือ 
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เมืองมรดกทางวฒันธรรม มีความยัง่ยนืดว้ยกระบวนการท่ีเกิดจากชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยมีกลยทุธ์
และแนวคิดแผนปฏิบติัการของพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ดงัน้ี 
 - กลยทุธ์การป้องกนั มีแผนปฏิบติัการท่ีรองรับ คือ นโยบายการจดัการเมืองดว้ย
ขอ้ก าหนดและการควบคุมพื้นท่ี 
 - กลยทุธ์การจดัการ มีแผนปฏิบติัการท่ีรองรับ คือ การจดัการการท่องเท่ียวดว้ยระบบ
ชุมชนและศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน 
 - กลยทุธ์การพฒันา มีแผนปฏิบติัการท่ีรองรับ คือ การพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
และองคป์ระกอบของเมือง 
 - กลยทุธ์การฟ้ืนฟ ูมีแผนปฏิบติัการท่ีรองรับ คือ การจดัการดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
วฒันธรรมและ 

สถาปัตยกรรมแผนปฏิบติัการของพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน มีการจดัท าโครงการ
เพื่อรองรับแผนปฏิบติัการ โดยสาระส าคญัโครงการจะเป็นการป้องกนั ส่งเสริมการอนุรักษ ์และ
แกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ส่งเสริมใหก้ารจดัการและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หรือ “เมือง
มรดกทางวฒันธรรม” ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงโครงการตอ้งเกิดข้ึนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นส าคญั ร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือสารมวลชน จะท าให้
พิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอนมีความเป็นไปไดใ้นผลทางปฏิบติั ท่ีจะส่งเสริมการอนุรักษแ์ละ
การพฒันาเมืองใหย้ ัง่ยนื 

มนัญญา นวลศรี ( 2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
             สภาพปัจจุบนัในการจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร โดยรวมนั้นพบวา่ ยงัมี
ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมท่ีจดัไม่มีความ
หลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์และมีผูเ้ขา้ชมนอ้ย   ส่วนแนวทางในการจดัการ
พิพิธภณัฑใ์นดา้นจุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีไดรั้บฉนัทามติ มีจ านวน 6 ขอ้คือ เพื่อใหเ้ป็นแหล่ง
ธ ารงและสืบทอดคุณค่า เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ เพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วิจยัเฉพาะทาง เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอธัยาศยั และนโยบายควรเกิดจากความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑท่ี์ไดรั้บฉนัทามติ มีจ านวน 8 ขอ้ คือ เพื่อมุ่งใหป้ระโยชน์ต่อชุมชน ควรมีแผนงาน
บริหารจดัการทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเป็นแผนท่ีมีพื้นฐานมาจากนโยบาย
ของชาติ แผนงานระยะสั้นควรเป็นแผนประจ าปีท่ีสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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งบประมาณควรมาจากการสนบัสนุนของรัฐบาลเป็นหลกั ใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสยัทศัน์และใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ ควรวางแผน
โครงการตามล าดบัความส าคญั ดา้นบุคลากรท่ีไดรั้บฉนัทามติมีจ านวน 7 ขอ้ คือ มีความรู้ตรงกบั
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีใจรักดา้นศิลปวฒันธรรมของชาติ มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศในระดบัดี 
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและมีจิตใจพร้อมใหบ้ริการ ควรเป็นนกัส่ือสารและนกัถ่ายทอดท่ีดี ควรมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นอยา่งดี ควรจดัให้
ไปศึกษาดูงานดา้นพิพิธภณัฑท์ั้งในและต่างประเทศ ดา้นกิจกรรมท่ีไดรั้บฉนัทามติมีจ านวน 6 ขอ้ 
คือ ควรมีการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ควรมีการจดันิทรรศการทั้งถาวรและชัว่คราว ควรมี
การจดักิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลกัท่ีเป็นจุดเด่นและควรจดักิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ควรจดั
กิจกรรมตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ควรจดัท าส่ือประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ดา้นการติดตามประเมินผลท่ีไดรั้บฉนัทามติ มีจ านวน 7 ขอ้ คือ ควรมีการติดตามประเมินผลทุก
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ควรมีการน าผลการประเมินมาใช ้ควรตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ประกอบดว้ยบุคคลภายในและภายนอก ควรใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ควร
มีการเผยแพร่ผลการประเมิน ควรมีการวางมาตรฐานก ากบัตรวจสอบเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
ประกนัคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ดา้นความตอ้งการการสนบัสนุน
จากรัฐบาลท่ีไดรั้บฉนัทามติ มีจ านวน 5 ขอ้ คือควรจดัใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ ควรรณรงคส์ร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ องคก์รทอ้งถ่ินควรมี
บทบาทอยา่งจริงจงัในการดูแลพิพิธภณัฑ ์และควรจดัใหมี้หน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีดูแล
รับผดิชอบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินโดยเฉพาะ 

ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู และคณะ (2549:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาโครงการวิจยัและพฒันา
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ระยะท่ี 2 ปีท่ี 1:วิจยัและพฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน กรณีศึกษาโครงการวิจยัและ
พฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ระยะท่ี 2 ปีท่ี 1 ในส่วนของการวิจยัและพฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน: 
กรณีศึกษา คณะผูว้ิจยัไดท้  างานร่วมกบัพิพิธภณัฑ ์ 3 แห่งอยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ 1) พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น
วดัท่าพดู จ.นครปฐม 2) พิพิธภณัฑว์ดัไหล่หินหลวง จ.ล าปาง และ 3) พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดับา้น
ดอน จ.ระยองโดยมีนกัวิจยัภาคสนามประจ าอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี 
 การด าเนินงานในระยะท่ี 2 เป็นการท างานสองดา้นไปพร้อมๆ กนั ดา้นหน่ึงเป็นการ
ท างานวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจพิพิธภณัฑใ์นฐานะองคก์รทางสงัคมวฒันธรรม
อยา่งหน่ึง และเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน มาเม่ือไม่นานมาน้ีเป็นการวิจยัเพื่อเขา้ใจพิพิธภณัฑแ์ต่ละ
แห่งภายในบริบทแวดลอ้มของชุมชน ดว้ยการตั้งค  าถามตามแนวทางมานุษยวิทยาพิพิธภณัฑ ์ดา้นท่ี
สองนั้น เป็นงานในแนวพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการใหแ้ก่พิพิธภณัฑ ์
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โดยด าเนินการในแบบท่ีชุมชนและผูป้ฏิบติัการพิพิธภณัฑแ์ต่ละแห่งท่ีเป็นกรณีศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง กระจายในวงกวา้งเท่าท่ีท าไดจ้ากการศึกษาและร่วมงานกบั
พิพิธภณัฑก์รณีศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตในเบ้ืองตน้วา่พิพิธภณัฑแ์บบชาวบา้นเป็น
องคก์รท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงควรจะไดรั้บการศึกษาและท าความเขา้ใจ และการพฒันาควรจะคน้หา
รูปแบบและวิธีการด าเนินการท่ีเขา้กบับริบทของพิพิธภณัฑแ์บบชาวบา้น ลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ วงจรเวลาท่ีสลบักนัระหวา่งความคึกคกัและเงียบเหงาตามเทศกาลและกิจกรรมของชุมชน 
ความหลากหลายและยดืหยุน่ของลกัษณะทางกายภาพ การบริหารจดัการ การใหบ้ริการ และ
ความสมัพนัธ์ท่ีพิพิธภณัฑมี์ต่อชุมชน นอกจากนั้น พิพิธภณัฑแ์บบชาวบา้นยงัเป็นองคก์รท่ีมี
ลกัษณะก่ึงส่วนตวัก่ึงส่วนรวม ท่ีอาศยัการรู้จกัตวับุคคล ความสนิทสนม ความไวว้างใจเป็นพื้น 
ฐานในการด าเนินงานเม่ือพิจารณาพิพิธภณัฑใ์นบริบทโครงสร้างความสมัพนัธ์ในทอ้งถ่ินและ
ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัภายนอกพบวา่ พิพิธภณัฑท์ั้ง 3 แห่งมีความใกลชิ้ดกบัวดัอยา่งมาก การท่ี
พิพิธภณัฑมี์ความคาบเก่ียวกบัวดั ดา้นหน่ึงกเ็ป็นก าลงัใหพ้ิพิธภณัฑส์ามารถพึ่งพิงก าลงัทรัพยากร
ต่างๆ ของวดั แต่อีกดา้นหน่ึงกท็  าใหเ้กิดบริเวณท่ีมีความขดัแยง้ได ้เม่ือคนหลายกลุ่มท่ีจดัการดูแล
ทรัพยากรวฒันธรรมมีความเห็นไม่ตรงกนัหรือผลประโยชน์ไม่สอดคลอ้งกนัการด าเนินงาน
ทางดา้นการพฒันา คณะวิจยัไดส่้งเสริมใหพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยเนน้ท่ีการ
แลกเปล่ียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อถ่ายทอดและสร้างความรู้ทางดา้นการอนุรักษว์ตัถุ การ
เกบ็ขอ้มูลในชุมชน และการท างานร่วมกบัภาคีต่างๆ ภายในและภายนอกชุมชน โดยการจดั
กิจกรรมเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มต่างๆ ของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน มีส่วนร่วมในการเกิดความเขา้ใจ
กระบวนการของพิพิธภณัฑ ์เช่นการท ากิจกรรมกบัเยาวชนเพื่อท าทะเบียนวตัถุ การจดัทศันศึกษา
ไปดูตวัอยา่งและเรียนรู้จากพิพิธภณัฑแ์บบชาวบา้นดว้ยกนั การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใน
กระบวนการเหล่าน้ีท าใหค้ณะวิจยัมองเห็นวา่ ความคิดความเขา้ใจของชาวบา้นในชุมชนนั้น ใน
บางส่วนมีความแตกต่างจากนกัวิชาการในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงแต่ละแห่งมี
เป้าหมายของตนเองเช่นพิพิธภณัฑว์ดัท่าพดูและวดัไหล่หิน มีหนา้ท่ีเป็นอนุสรณ์สถานของ
พระสงฆอ์งคส์ าคญัซ่ึงไดรั้บความเคารพศรัทธาอยา่งสูงอยูม่าก ความศรัทธาในพระภิกษุสงฆแ์ละ
ศาสนา เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บความส าคญัอนัดบัสูงมากกวา่เน้ือหาเร่ืองราวชีวิตของคน
ทัว่ไปในชุมชน ส่วนท่ีวดับา้นดอนนั้น หนงัใหญ่ไดรั้บการยกฐานะใหเ้ป็นมรดกวฒันธรรมของ
จงัหวดั มากกวา่ของชุมชน ท าใหค้วามผกูพนักบัพิพิธภณัฑจ์ ากดัอยูใ่นวงของนกัแสดงและทายาท 
มากกวา่คนส่วนใหญ่ในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนมกัจะเห็นบทบาทของพิพิธภณัฑว์า่เป็นการเกบ็
รักษา และใหค้วามส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพของอาคารและอาจจะยงัไม่เห็นกระบวนการมาก
นกันอกจากนั้น ความเปล่ียนแปลงต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะท่ีวดัท่าพดูและวดับา้นดอน ท าให้
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ชุมชนโดยรอบมีรูปแบบชีวิตแบบคนเมืองมากข้ึน รวมทั้ง มีกลุ่มคนอพยพมาจากท่ีอ่ืน ก่อใหเ้กิด
ช่องวา่งระหวา่งวตัถุส่ิงของและเน้ือหาความรู้ของมรดกวฒันธรรมในพิพิธภณัฑ ์กบักลุ่มคนจ านวน
มากท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนปัจจุบนัแต่ในขณะเดียวกนัคณะวิจยักเ็ห็นวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑห์รือ
ผูดู้แล กเ็ป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บความรู้ความคิดใหม่ๆเก่ียวกบัการพฒันาพิพิธภณัฑม์าเป็นเวลานาน
พอควร จากการติดต่อและการด าเนินการของหน่วยงานทางวฒันธรรมต่างๆ ความคิดเก่ียวกบั
ทิศทางของพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนัและอนาคต ท่ีกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนมี จึงมีความแตกต่าง
หลากหลายกนัอยูไ่ม่นอ้ยคณะวิจยัไดร่้วมกบัผูดู้แลพิพิธภณัฑแ์ละชุมชน ร่วมกนัก าหนดเน้ือ หาการ
ท างานในระยะต่อไป โดยจะด าเนินการต่อท่ีพิพิธภณัฑว์ดัท่าพดูและวดัไหล่หินอีกแห่งละ 1 ปี โดย
จะเป็นการเกบ็ขอ้มูลชุมชนและพฒันาการจดัแสดงนิทรรศการใหม่ร่วมกนั 

คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์และคณะ ( 2554:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การพฒันาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ : พิพิธภณัฑว์ดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันากิจกรรมเชิงสร้างสรรคข์องพิพิธภณัฑว์ดัพระปฐม
เจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบวิจยัและพฒันา เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธี
ผสมผสานเคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม กลุ่มตวั อยา่ง
คือ เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์จ านวน 5 คน ประชาชนในชุมชน จ านวน 25 คน นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรจ านวน 27 คน 
และ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  จ านวน 70 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั
พบวา่1. การวิเคราะห์ SWOT พบวา่ จุดแขง็ คือ พิพิธภณัฑมี์งบประมาณสนบัสนุนและมี
โบราณวตัถุท่ีหลากหลาย จุดอ่อน คือ เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑข์าดความรู้ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรคโ์อกาส คือ นโยบายส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรคข์องรัฐบาล อุปสรรค คือ
พิพิธภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  2. ผลการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ 1) ดา้น
กระบวนการ สามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ความสนุก การเรียนรู้ร่วมกนั 
ความมีน ้าใจ 2) ดา้นผลผลิต ผลงานของนกัเรียนแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรค ์และ 3) ดา้น
ผลกระทบและดา้นความยัง่ยนื นกัเรียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของพิพิธภณัฑ ์และครูสามารถ 
น าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรการเรียนรู้หรือใชเ้ป็นส่ือการสอน  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ศุภกรณ์ดิษฐพนัธ์ุ  และวินยั  วรวตัร์ ( 2540:บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษารูปแบบพิพิธภณัฑ์
วฒันธรรมพื้นบา้น : สีสนัของมิติ งานวิจยัฉบบัน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและ
แสดงใหเ้ห็นถึงความหมาย คุณค่าของการด าเนินชีวิต และภูมิปัญญาของชาวชนบทท่ีมีการ
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เลือกสรรวตัถุรอบๆ ตวัมาใชใ้นการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรม
พื้นบา้นในเขตจงัหวดันครปฐม  ราชบุรี และเพชรบุรี  ท่ีมีคุณค่าและสืบทอดต่อๆ กนัมาเป็นการ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทของคนในแต่ละสงัคมแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้กิดความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม                     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และเป็นการแสดงใหค้นต่างทอ้งถ่ินใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจถึงความเป็นมา
ของวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง  ในรูปแบบของพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตและผสมผสานเขา้
กบังานศิลปกรรมต่าง ๆ 

การศึกษาพบวา่  พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นนั้นสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ 
1) ประเภทถาวร และ 3) ประเภทก่ึงถาวร ทั้ง 2 ประเภทน้ี  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ผกูติดกบัวิถีชีวิตและ
ประเพณีความเช่ือดั้งเดิม  ท่ีรวมเน้ือหาทั้งในดา้นภาษา  สงัคมวิทยา  มานุษยวิทยา  ประวติัศาสตร์  
และงานศิลปกรรมต่างๆ  สถานท่ีของพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นนั้นอาจเป็นวดั  สถานท่ีประกอบศาสนา  
แหล่งชุมชนหรือสถานท่ี ๆ มีความหมายและความส าคญัต่อชุมชนนั้นๆ โดยแต่ละทอ้งถ่ิน  จะตอ้ง
พยายามเกบ็รวบรวมส่ิงของท่ีสะทอ้นถึงความเจริญทางภูมิปัญญา  ประเพณี  ความเช่ือ  การท ามา
หากิน  และสถานท่ีพกัอาศยั  พิพิธภณัฑ ์จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของวฒันธรรมชุมชน
และภูมิปัญญาท่ีมีการสืบทอดต่อๆ กนัมา  การจดัตั้งพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีดีนั้น   มิใช่เพียงน าขา้ว
ของเคร่ืองใชม้าจดัแสดงหรือจดัการตามความพึ่งพอใจ  แต่จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ฝ่าย  ทั้งคนในทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุต่างๆ และนอกจากนั้นยงัตอ้งมีสถานท่ีๆ มีความส าคญัต่อ
ชุมชนนั้นๆ  ท่ีสามารถเป็นตวัแทนหรือสืบทอดความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรม  ขอ้มูล
ต่างๆ  จะตอ้งแสดงประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  รวมทั้งสามารถแสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  สะดวกต่อการดูแลรักษาและมีความเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด นอกจากนั้นยงัจะตอ้งประหยดัและไม่เป็นภาระต่อคนในทอ้งถ่ินท่ีตอ้งดูแล
พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นน้ีไม่มีรูปแบบแตกต่างเช่นพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ  แต่ควรเป็นพิพิธภณัฑใ์นเร่ืองของ
สงัคม ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท าใหค้นเขา้ใจประวติัศาสตร์และการพฒันาของสงัคม  
ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีการรักษาและศึกษาคน้ควา้ต่อไป  อีกทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาต่อไป ใน
เร่ืองของขอ้มูลและคน้หาหลกัฐานท่ีมีความส าคญักบัแหล่งชุมชนนั้นๆ  พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นเป็น
แหล่งท่ีนกัวิชาการ  ผูส้นใจลาวบา้นในทอ้งถ่ินจะตอ้งช่วยกนัศึกษาคน้ควา้  เพื่อความเขา้ใจใน
ชุมชนนั้นๆ  ซ่ึงผลของความรู้ความเขา้ใจจะน าความภาคภูมิใจมาสู่ชาวบา้น  และยงัสามารถพฒันา
ชีวิตของชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำร 

 

 วิธีการด าเนินการวิจยั ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑส์ามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูมี้ความรู้ในชุมชน             
ผูอ้าวโุส ปราชญช์าวบา้น และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้และศิลปะ วฒันธรรมท่ีจะ
รวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ ์โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.พื้นท่ีด าเนินการ 
 2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5. การวิเคราะห์และสรุปขอ้มูล 

1.  พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชพ้ื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูมี้ความรู้ในชุมชน ผูอ้าวโุส ปราชญช์าวบา้น 
และผูน้ าชุมชน ของต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 1. ปราชญช์าวบา้นผูท่ี้มีองคค์วามรู้หรือดจา้ของภูมิปัญญา เป็นผูท่ี้มีส่วนในการจะเกบ็
รวบรวมทรัพยากรไวใ้นพิพิธภณัฑข์องต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. ผูน้ าชุมชนต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 3คน  คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 3 คน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คนเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการจดัตั้งและการมีส่วนรวมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้ท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน และ
แนวทางกรจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการจกัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้ เกบ็รวมรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยท่ีมีเคร่ืองมือสนทนากลุ่ม(Focus Group) 
และ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน  ดงัน้ีแบ่งเป็น 2 ชุด 
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 ชุดท่ี 1 แบบสนทนากลุ่มสอบถามองคค์วามรู้ ทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณ จากประชากร 300 คน 
  ส่วนท่ี 1. เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห ้ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง การศึกษา เพศ 
อาชีพ 
  ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเป็น แนวทางการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การด าเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การบริหาร
จดัการภายในทอ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี 4 การสมัภาษณ์ถึงการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
การมีส่วนรวมในการบริจาควตัถุส่ิงของใหก้บัพิพิธภณัฑ ์การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน การบริจาคเงินสนบัสนุนงานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การมีส่วนรวมในการช่วยเหลือดา้น
แรงงานและการมีส่วนรวมในการใชป้ระโยชน์จากพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี 5 ปัญหาการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 

4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น รายงานการวิจยั 
วิทยานิพนธ์ และการสนทนากลุ่มกบัผูใ้หข้อ้มูลจากปราชญ ์ผูอ้าวโุส ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิต โดยใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มและสมัภาษณ์ท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิต และท่ีบา้นของผูใ้หข้อ้มูล หรือตามสภาพเง่ือนไขของ
แต่ละบุคคล ในระหวา่งเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 และสรุปขอ้มูลพร้อมแจกแบบสอบถาม
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ต าบลสามบณัฑิต จ านวน 300 ชุด จากจ านวนประชากร 4,119คน 

5. กำรวเิครำะห์และสรุปข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดจ้  าผลจากการสนทนากลุ่ม( focus group) สัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ในชุมชน ผูอ้าวโุส 
ปราชญช์าวบา้น และผูน้ าชุมชน ของต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและแจกแบบสอบถามกบัประชนในต าบล
สามบณัฑิต แบ่งเป็น 5 ระดบั 
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   5   หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
   4 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นมาก  
   3 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง  
   2 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย  
   1 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
 

6.  สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลในแบบตารางสรุปแบบสอบถามค่าสถิติท่ีใชใ้นดว้ยวิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ท่ี
น าไปใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีอยู ่2  ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  และแบบสอบถาม 
 ชุดท่ี 1  แบบสนทนากลุ่มสอบถามองคค์วามรู้ ทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการจดัตั้ง 
พิพิธภณัฑ ์ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณ (จากประชากร 3 00 คน 
 ส่วนท่ี 1. เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห ้ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง การศึกษา  
เพศ อาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเป็น แนวทางการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ไดแ้ก่  
คณะกรรมการในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การด าเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
 การบริหารจดัการภายในทอ้งถ่ิน 
 ส่วนท่ี 4 การสมัภาษณ์ถึงการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์  
การมีส่วนรวมในการบริจาควตัถุส่ิงของใหก้บัพิพิธภณัฑ ์การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด 
ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบริจาคเงินสนบัสนุนงานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การมีส่วนรวม 
ในการช่วยเหลือดา้นแรงงานและการมีส่วนรวมในการใชป้ระโยชน์จากพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
 ส่วนท่ี 5 ปัญหาการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  
 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน  
 ผูว้ิจยัไดป้ระสานความร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิตท าการศึกษาจาก
การสนทนากลุ่ม องคค์วามรู้ ทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑต์ าบลสามบณัฑิตท่ีมีในตวั
บุคคลและเป็นวตัถุส่ิงของเพื่อน าไปส ารวจสอบถามในเชิงปริมาณ ซ่ึงในกลุ่มสนทนากลุ่มมี
ความเห็นในเร่ืองท่ีจะน าไปจดัเกบ็เป็นองคค์วามรู้หรือทรัพยากรท่ีใหลู้กหลานสืบทอด หรือเรียนรู้
การรู้จกัตนเอง ไดแ้ก่ การท าน ้ าหมกัชีวภาพน ้าสม้ควนัไม ้การเป่ารักษาโรคเริม งูสวดั กวาดซางเดก็ 
รักษาอมัพาต ขนมกระยาสารท อาหารนอกหมอ้ไก่ กงบอน ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากตน้โสน สปัปะรด
ผา้ประดิษฐ ์การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนขา้วทิพย ์การไถกลบตอซงัขา้วพิธี
กรรมการท าขวญันาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุงอาหารจากกากมนัส าปะหลงั  ภาพ
การลงแขกเก่ียวขา้ว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตและการท าบุญกลางบา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประกอบอาชีพประกอบดว้ย แห  เคียว คนัไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ม งอบ  ท่ียกยอ (เคร่ืองมือจบั
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ปลา)  สวา่นเจาะไมแ้บบเก่าตะขา ย ครกต าขา้ว กบไสไม ้  ส่ิว  เกวียน  เรือ ตะขอ้ง เคร่ืองสีขา้วดว้ย
มือ เคร่ืองดนตรีประกอบกลองยาว ซอ ศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ินวตัถุโบราณ  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 168 56.0 
หญิง 132 44.0 

รวม 300 100.0 
  
 จากตาราง 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
 
ตาราง 2 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15 – 35 ปี 70 23.3 
36 – 45 ปี 69 23.0 
46 – 55 ปี 96 32.0 
56 – 66 ปี 65 21.7 

รวม 300 100.0 

  
 จากตาราง 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ 46 – 55 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาอายรุะหวา่ง 15 – 35 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อายรุะหวา่ง                  
36 – 45 ปี จ านวน 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.0 อายรุะหวา่ง56 – 66 ปี จ านวน 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.7 
ตามล าดบั  
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ตาราง 3 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง /อาชีพ 
 

ต าแหน่ง/อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
   
ผูใ้หญ่บา้น 13 4.3 
ก านนั 8 2.7 
เจา้ของภูมิปัญญา 9 3.0 
ครู 43 14.3 
ประชาชน 227 75.7 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง/อาชีพเป็นประชาชน จ านวน 
227 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาเป็นครู จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 เป็นผูใ้หญ่บา้น
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 เป็นเจา้ของภูมิปัญญาจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และเป็น
ก านนั จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
   
ป. 1-4 81 27.0 
ป. 5-6 71 23.7 
ม. 3-6 42 14.0 
ปวช. 43 14.3 
ปวส. 39 13.0 
ปริญญาตรี 24 8.0 

รวม 300 100.0 
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 จากตาราง 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ป. 1-4 จ  านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา ป. 5-6 จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ปวช.จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ม. 3-6จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ปวส.จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ
ปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง  
      พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
 

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
   
ไม่เคยมีความรู้และไม่เขา้ใจ 27 9.0 
ไม่เคยมีความรู้และไม่เขา้ใจ แต่ก าลงัสนใจตอ้งการ 
จะทราบขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์

106 35.3 

มีความรู้บา้งเพราะเคยเขา้ชมพิพิธภณัฑม์าก่อน 167 55.7 
มีความรู้ในพิพิธภณัฑเ์ป็นอยา่งดี - - 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้บา้งเพราะเคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
มาก่อน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมา ไม่เคยมีความรู้และไม่เขา้ใจ แต่ก าลงัสนใจ
ตอ้งการจะทราบขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และไม่
เคยมีความรู้และไม่เขา้ใจ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัด้านต่าง ๆ  
 ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสาม
บณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 
ตาราง 6 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั 

เป็นเหตุใหเ้กิดการละท้ิงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ทอ้งถ่ิน 
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การเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั เป็นเหตุใหเ้กิดการละท้ิง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและ 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 10 3.3 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 88 29.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 103 34.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 99 33.0 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั เป็นเหตุใหเ้กิดการละท้ิงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของทอ้งถ่ินตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ตรงกบัความคิดเห็น
ปานกลางจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 3.3 ตามล าดบั 
 
ตาราง 7 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพิพิธภณัฑจ์ะช่วยอนุรักษสื์บสาน

ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดสื้บทอดและ
ก่อใหเ้กิดความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง 

 

พิพิธภณัฑจ์ะช่วยอนุรักษสื์บสานประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต
ในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดสื้บทอด
และก่อใหเ้กิดความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย - - 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 86 28.7 
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ตรงกบัความคิดเห็นมาก 106 35.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 108 36.0 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพิพิธภณัฑจ์ะ
ช่วยอนุรักษสื์บสานประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดสื้บทอดและก่อใหเ้กิดความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก  จ านวน 106 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 35.3 และตรงกบัความคิดเห็นปานกลางจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ตามล าดบั 
 
ตาราง 8 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นแหล่ง

ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต 
 

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษา
คน้ควา้ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 5 1.7 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 44 14.7 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 120 40.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 131 43.7 

รวม 300 100.0 
  
 จากตาราง 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต    
ตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก  
จ านวน 120คน คิดเป็น ร้อยละ 40.0ตรงกบัความคิดเห็นปานกลางจ านวน 44คน คิดเป็นร้อยละ 14.7
และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
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 ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัวตัถุประสงค์การจัดการความรู้ในการจัดตั้งพพิธิภัณฑ์
ท้องถ่ินสามบัณฑิต อ าเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
  

ตาราง 9 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวมส่ิงของเคร่ืองใช ้               
ต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 

 

เป็นแหล่งรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนดว้ย 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย - - 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 36 12.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 152 50.7 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 112 37.3 

รวม 300 100.0 
  
 จากตาราง 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามบณัฑิต ตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 
152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก ท่ีสุดจ านวน 112คน คิดเป็น ร้อยละ 
37.3 และตรงกบัความคิดเห็นปานกลางจ านวน 36คน คิดเป็นร้อยละ 12.0ตามล าดบั 
 
ตาราง 10 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวมทรัพยากร

สารสนเทศ ทั้งส่ิงตีพิมพ ์ไม่ตีพิมพแ์ละอ่ืน ๆ ของทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 
 

เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งส่ิงตีพิมพ ์ไม่ตีพิมพ ์
และอ่ืน ๆ ของทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 44 14.7 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 11 3.7 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 64 21.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 108 36.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 73 24.3 

รวม 300 100.0 
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 จากตาราง 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งส่ิงตีพิมพ ์ไม่ตีพิมพแ์ละอ่ืน ๆ ของทอ้งถ่ินสามบณัฑิต ตรงกบัความเห็น
มาก จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก ท่ีสุดจ านวน 73คน              
คิดเป็น ร้อยละ 24.3ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 64คน คิดเป็นร้อยละ 21.3ตรงกบัความ
คิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั 
 
ตาราง 11 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวมทรัพยากร

สารสนเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินสามบณัฑิต เพื่อใหป้ระชาชนน าวิถีการด าเนินชีวิตใน
อดีตใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 

 

เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
สามบณัฑิต เพื่อใหป้ระชาชนน าวิถีการด าเนินชีวิตในอดีต 
ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 29 9.7 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 45 15.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 94 31.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 132 44.0 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินสามบณัฑิต เพื่อใหป้ระชาชนน าวิถีการด าเนิน
ชีวิตในอดีตใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั ตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก  จ านวน 94คน คิดเป็น ร้อย
ละ 31.3 ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 45คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และตรงกบัความคิดเห็น
นอ้ย จ านวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 9.7ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นประโยชน์ในการจดัการความรู้เพื่อจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 
 

ตาราง 12 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งจดัการความรู้ทรัพยากร
สารสนเทศในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตทุกดา้น ดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ ประเพณี
วฒันธรรม 

 

เป็นแหล่งจดัการความรู้ทรัพยากรสารสนเทศในทอ้งถ่ิน 
สามบณัฑิตทุกดา้น ดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ 
การประกอบอาชีพ ประเพณีวฒันธรรม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 22 7.3 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 46 15.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 138 46.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 94 31.3 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่ง
จดัการความรู้ทรัพยากรสารสนเทศในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตทุกดา้น ดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู ่การ
ประกอบอาชีพ ประเพณีวฒันธรรม ตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0
รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นมาก ท่ีสุด จ านวน 94คน  คิดเป็นร้อยละ 31.3 ตรงกบัความคิดเห็น
ปานกลาง จ านวน 46คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย  จ านวน 22คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นประโยชน์ในดา้นการส่งเสริม

และพฒันาดา้นการศึกษาของประชาชนในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตและประชาชนต่างทอ้งถ่ิน 
 
 



31 
 

เป็นประโยชน์ในดา้นการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตและประชาชนต่างทอ้งถ่ิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 22 7.3 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย 22 7.3 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 38 12.7 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 109 36.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 109 36.3 

รวม 300 100.0 
   

  
 จากตาราง 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นประโยชน์
ในดา้นการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาของประชาชนในทอ้งถ่ินสามบณัฑิตและประชาชน
ต่างทอ้งถ่ิน ตรงกบัความเห็นมากและตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.3รองลงมา ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 38คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และตรงกบัความ
คิดเห็นนอ้ยและตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จ านวน 22คน คิดเป็นร้อยละ 7.3ตามล าดบั 
 
ตาราง 14 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผอ่น

หยอ่นใจของประชาชน 
 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน จ านวน (คน) ร้อยละ 
   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด - - 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย - - 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 97 32.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 102 34.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 101 33.7 

รวม 300 100.0 
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 จากตาราง 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน ตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0รองลงมา ตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7และตรงกบัความ
คิดเห็นปานกลางจ านวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 32.3ตามล าดบั 
 
ตาราง 15 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่มรดก

ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 
 

เป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
สามบณัฑิต 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 11 3.7 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย - - 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 65 21.7 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 130 43.3 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 94 31.3 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นการ
อนุรักษแ์ละเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินสามบณัฑิต ตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.3รองลงมา ตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3ตรงกบั
ความคิดเห็นปานกลางจ านวน 65คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั 
 
ตาราง 16 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่งส่งเสริมใหเ้กิดความรัก

ความภูมิใจในทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 
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เป็นแหล่งส่งเสริมใหเ้กิดความรักความภูมิใจในทอ้งถ่ิน 
สามบณัฑิต 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

   
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 22 7.3 
ตรงกบัความคิดเห็นนอ้ย - - 
ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 71 23.7 
ตรงกบัความคิดเห็นมาก 108 36.0 
ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 99 33.0 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นแหล่ง
ส่งเสริมใหเ้กิดความรักความภูมิใจในทอ้งถ่ินสามบณัฑิต ตรงกบัความเห็นมาก จ านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.0รองลงมา ตรงกบัความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 99คน คิดเป็นร้อยละ 33.0ตรงกบั
ความคิดเห็นปานกลางจ านวน 71คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และตรงกบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
22คน คิดเป็นร้อยละ7.3 ตามล าดบั 
 
 
ตอนท่ี 3  องคค์วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต 
 
ตาราง 17 แสดงค่าความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัองคค์วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้น              

ท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต 
 

องคค์วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

   

การท าน ้ าหมกัชีวภาพ 256 44 

น ้าสม้ควนัไม ้ 273 27 

การเป่ารักษาโรคเริมงูสวดั 262 38 

กวาดซางเด็ก 273 27 
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รักษาอมัพาต 263 37 

ขนมกระยาสารท 278 22 

อาหารนอกหมอ้ไก่ 272 28 

แกงบอน 250 50 

ขนมป้ิง 267 33 

ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากตน้โสน 266 34 

สับปะรดผา้ประดิษฐ ์ 257 43 

การแสดงกลองยาว 291 9 

คาถาศาลพระภูมิ 241 59 

การกวนขา้วทิพย ์ 257 43 

การไถกลบตอซงัขา้ว 274 26 

พิธีกรรมการท าขวญัขา้ว 266 34 

การต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด 265 35 

การปรุงอาหารจากกากมนัส าปะหลงั 259 41 

ภาพการลงแขกเก่ียวขา้วเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต 248 52 

การท าบุญกลางบา้น 257 43 

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบอาชีพ 300 - 

เคร่ืองดนตรี 273 27 

ศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 282 18 

วตัถุโบราณ 274 26 

   

 
 จากตาราง 17พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบั องคค์วามรู้และ
ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตดงัแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. การท าน ้ าหมกัชีวภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 256 คน ไม่เห็นดว้ย
จ านวน 44 คน 
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2. น ้าสม้ควนัไม ้ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 273 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 27 
คน 

3. การเป่ารักษาโรคเริม งูสวดั ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 262 คน ไม่เห็นดว้ย
จ านวน 38 คน 

4. กวาดซางเด็ก ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 273 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน27 คน 
5. รักษาอมัพาต ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 263 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน37 คน 
6. ขนมกระยาสารท ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน278 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 22 

คน 
7. อาหารนอกหมอ้ไก่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 272 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน

28 คน 
8. แกงบอน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน250 คนไม่เห็นดว้ยจ านวน 50 คน 
9. ขนมป้ิง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 267 คนไม่เห็นดว้ยจ านวน 33 คน 

10. ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากตน้โสน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 266 คนไม่เห็น
ดว้ยจ านวน 34 คน 

11. สับปะรดผา้ประดิษฐ ์ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 257 คน ไม่เห็นดว้ย
จ านวน 43 คน 

12. การแสดงกลองยาว ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 291 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน
9 คน 

13. คาถาศาลพระภูมิ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน241 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 59 
คน 

14. การกวนขา้วทิพย ์ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 257 คนไม่เห็นดว้ยจ านวน             
43 คน 

15. การไถกลบตอซงัขา้ว ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 274 คนไม่เห็นดว้ย
จ านวน26 คน 

16. พิธีกรรมการท าขวญัขา้ว ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 266 คนไม่เห็นดว้ย
จ านวน 34 คน 

17. การต่อ ยอดมะนาวบนตอมะขวิด ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 265 คน             
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 35 คน 

18. การปรุงอาหารจากกากมนัส าปะหลงั ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน259 คนไม่
เห็นดว้ยจ านวน 41 คน 
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19. ภาพการลงแขกเก่ียวขา้ว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย 
จ านวน248 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 52 คน 

20. การท าบุญกลางบา้น ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน257 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 
43 คน 

21. เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 300 คน 
22. เคร่ืองดนตรีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยจ านวน 273 คนไม่เห็นดว้ยจ านวน27คน 
23. ศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 282 คน           

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 18คน 
24. วตัถุโบราณผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย จ านวน 274 คน ไม่เห็นดว้ยจ านวน26คน 

 
ตาราง 18แสดงความถ่ีเก่ียวกบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
สามบณัฑิต 
 

การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ 

   

การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ 211 89 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 86 214 

การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 125 175 

การเป็นผูใ้หค้วามรู้ภูมิปัญญา/ปราชญ ์ 87 213 

การมีส่วนร่วมในการบริจาควตัถุรวมถึงเคร่ืองมือประกอบอาชีพในอดีต 70 230 

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดา้นแรงงาน 124 176 
   

  
 จากตาราง 18พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตดงัแสดงล าดบัความตอ้งการดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการจ านวน 
221 คน ไม่ตอ้งการ 89 คน 

2. การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการจ านวน 125 คน 
ไม่ตอ้งการ 175 คน 
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3. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดา้นแรงงานผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
จ านวน  124คน ไม่ตอ้งการ 176คน 

4. การเป็นผูใ้หค้วามรู้ภูมิปัญญา/ปราชญผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการจ านวน  87
คน ไม่ตอ้งการ 213คน 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการจ านวน              
86คน ไม่ตอ้งการ 214คน 

6. การมีส่วนร่วมในการบริจาควตัถุรวมถึงเคร่ืองมือประกอบอาชีพในอดีตผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการจ านวน 70 คน ไม่ตอ้งการ 230คน 
 
ตาราง 19แสดงค่าความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัความตอ้งการใหมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน                      

สามบณัฑิต  
 

ความตอ้งการใหมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตท่ีใด 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
โรงเรียนสามบณัฑิต - - 
โรงเรียนกมุแต ้ 44 14.7 
โรงเรียนดอนพทุรา 22 7.3 
วดัดอนพทุรา 15 5.0 
วดักมุแต ้ 25 8.3 
วดัสามบณัฑิต 15 5.0 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิต 179 59.7 
อ่ืนๆ - - 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 19พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใหมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต ท่ีใดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิตจ านวน 179 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาโรงเรียนกมุแต ้จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 วดักมุแต้
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จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 8.3 โรงเรียนดอนพทุรา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 วดัดอนพทุรา
และวดัสามบณัฑิต จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 
ตาราง 20แสดงค่าความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัความตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตใน

ลกัษณะใด  
 

ตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตในลกัษณะใด 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
เป็นอาคารท่ีแปลงจากอาคารเก่าท่ีมีอยูเ่ช่นศาลาการเปรียญหลงัเก่า
หอ้งสมุดโรงเรียนโดยน ามาปรับปรุงใหเ้ป็นอาคารท่ีเหมาะสม 

101 33.7 

เป็นอาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมดโดยเนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย
ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 

167 55.7 

เป็นอาคารท่ีก่อสร้างใหม่โดยออกแบบใหท้นัสมยั 32 10.7 
อ่ืนๆ - - 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 20พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสาม
บณัฑิตในลกัษณะใดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ เป็นอาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมดโดยเนน้ความเป็น
เอกลกัษณ์ไทยทอ้งถ่ินสามบณัฑิตจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นอาคารท่ีแปลง
จากอาคารเก่าท่ีมีอยูเ่ช่นศาลาการเปรียญหลงัเก่าหอ้งสมุดโรงเรียนโดยน ามาปรับปรุงใหเ้ป็นอาคาร
ท่ีเหมาะสม จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และเป็นอาคารท่ีก่อสร้างใหม่โดยออกแบบให้
ทนัสมยั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
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ตาราง 21แสดงค่าความถ่ีและร้อยละเก่ียวกบัความตอ้งการใหห้น่วยงานใดจดัสรรงบประมาณใน
การสร้างพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต  

 

ตอ้งการใหห้น่วยงานใดจดัสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

   
งบประมาณแผน่ดินหรืองบประมาณของทางจงัหวดั 119 39.7 
งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 109 36.3 
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 37 12.3 
เงินบริจาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ไป 35 11.7 
อ่ืนๆ - - 

รวม 300 100.0 
   

 
 จากตาราง 21พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใหห้น่วยงานใดจดัสรร
งบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ งบประมาณแผน่ดิน
หรืองบประมาณของทางจงัหวดั  จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา งบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และเงินบริจาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชน
ทัว่ไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาความเป็นไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ต าบลสามบณัฑิต  
อ าเภออุทยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ท่ีน าไปใชใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2.  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

วธีิด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มประชาการท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรและกลุ่มประชากร เขตพื้นท่ี 

ในต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 300 คน 
 

สรุปผลการวจิยั  
 ผลการวิจยัพบวา่ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1. จาการสนทนากลุ่มไดข้อ้มูลในการจดัเกบ็เป็นองคค์วามรู้และวั ตถุ
ไดแ้ก่การท าน ้ าหมกัชีวภาพน ้าสม้ควนัไม ้การเป่ารักษาโรคเริม งูสวดั กวาดซางเดก็ รักษาอมัพาต 
ขนมกระยาสารท อาหารนอกหมอ้ไก่ กงบอน ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากตน้โสน สปัปะรดผา้ประดิษฐ ์
การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนขา้วทิพย ์การไถกลบตอซงัขา้วพิธีกรรมการท าขวญั
นาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุงอาหารจากกากมนัสมัปะหลงั  ภาพการลงแขกเก่ียว
ขา้ว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตและการท าบุญกลางบา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ
ประกอบดว้ย แห เคียว คนัไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ม งอบ ท่ียกยอ (เคร่ืองมือจบัปลา)  สวา่นเจาะ
ไม ้แบบเก่า ตะขาย  ครกต าขา้ว กบไสไม ้ ส่ิว  เกวียน  เรือ ตะขอ้ง เคร่ืองสีขา้วดว้ยมือ เคร่ืองดนตรี
ประกอบกลองยาว ซอ  ศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ินวตัถุโบราณ2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคค์วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีจะรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสาม
บณัฑิตตามท่ีไดด้งัแสดงความคิดเห็นตามล าดบั เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบอาชีพ จ านวน 300 คน การ
ท าน ้ าหมกัชีวภาพ จ านวน256 คน น ้าสม้ควนัไม ้จ านวน 273 คน จ านวน 27 คน การเป่ารักษาโรค
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เริม งูสวดั จ านวน 262 คน กวาดซาง จ านวน 273 คน รักษาอมัพาต จ านวน 263 คน ขนมกระยา  
จ านวน278 คน อาหารนอกหมอ้ไก่  จ านวน272 คน แกงบอน จ านวน250 คนขนมป้ิง จ านวน 267 
คนดอกไมป้ระดิษฐจ์ากตน้โสน จ านวน 266 คนสับปะรดผา้ประดิษฐ ์ จ านวน 257 คน การแสดง
กลองยาว จ านวน291 คน คาถาศาลพระภูมิ จ  านวน241 คน การกวนขา้วทิพย ์จ านวน 257 คนการ
ไถกลบตอซงั จ านวน 274 คนพิธีกรรมการท าขวญัขา้ว จ านวน 266 คนการต่อ ยอดมะนาวบนตอ
มะขวิด จ านวน 265 คน  การปรุงอาหารจากกากมนัส าปะหลงั จ านวน259 คนภาพการลงแขกเก่ียว
ขา้ว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต จ านวน248 คนการท าบุญกลางบา้น จ านวน257 คน เคร่ืองดนตรี
จ านวน 273 คนศิลป์ภาพวาดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จ านวน 282 คน    วตัถุโบราณ จ านวน 274 คน  
 การมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต ดงัแสดงล าดบัความตอ้งการ
ดงัน้ีการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งพิพิธภณัฑจ์ านวน 221 คน การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินผู ้
จ  านวน 125 คน การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดา้นแรงงานจ านวน  124คน การเป็นผูใ้หค้วามรู้ภูมิ
ปัญญา/จ านวน  87คน การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการจ านวน  86 การมีส่วนร่วมในการบริจาค
วตัถุรวมถึงเคร่ืองมือประกอบอาชีพในจ านวน 70 คน  
 ความตอ้งการใหมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต ท่ีใดพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใหมี้การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต ท่ีเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิตจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาโรงเรียนกมุ
แต ้จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 วดักมุแตจ้  านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 8.3 โรงเรียนดอนพทุรา  
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 วดัดอนพทุราและวดัสามบณัฑิต จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.0 
 ตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตในลกัษณะใด ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอ้งการรูปแบบพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิตในลกัษณะใดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ เป็นอาคาร
ท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมดโดยเนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ไทยทอ้งถ่ินสามบณัฑิตจ านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นอาคารท่ีแปลงจากอาคารเก่าท่ีมีอยูเ่ช่นศาลาการเปรียญหลงัเก่า
หอ้งสมุดโรงเรียนโดยน ามาปรับปรุงใหเ้ป็นอาคารท่ีเหมาะสม จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 
และเป็นอาคารท่ีก่อสร้างใหม่โดยออกแบบใหท้นัสมยั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
 ตอ้งการใหห้น่วยงานใดจดัสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินสามบณัฑิต
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใหห้น่วยงานใดจดัสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินสามบณัฑิต เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ งบประมาณแผน่ดินหรืองบประมาณของทางจงัหวดั  
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
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แห่งชาติ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.3 และเงินบริจาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ไป  จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.7 
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การจดัการความรู้เพ่ือใช้ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามบณัฑิต อ าเภออทุยั  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ค ำชีแ้จง 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการท าวิจยัเพ่ือส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ ศลิปวฒันธรรม วิถี

ชีวิตและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เคร่ืองมือประกอบอาชีพในอดีต ท่ีจะน าไปใช้ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สามบณัฑิต อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงึขอความกรุณาประชาชนทกุท่านให้ข้อมลู ซึง่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการศกึษาและเป็นแนวทางในการพฒันาต าบลสามบณัฑิตเท่านัน้ และขอบพระคณุ
ทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ   (      ) ชาย       (      ) หญิง 
2. อำยุ   (      ) 15 -35(      ) 36-45  (      ) 46-55  (      ) 56- 65   (      ) 66 ขึน้ไป 
3. ต ำแหน่ง/อำชีพ   
(    ) ผู้ใหญ่บ้าน   (    )  ก านนั  (   ) นายยก อบต. (    )  เจ้าของภมูิปัญญา  (    ) ครู    (   )ประชาชน 
4.ระดับกำรศึกษำ  
 (  ) ป. 1-4   (  ) ป.5-6   (  ) ม.3-6   (  ) ปวช  (  ) ปวส  (  ) ปริญญาตรี สาขา……………..……… 
 (    ) ปริญญาโท สาขา……………………… (    ) อ่ืน ๆระบ…ุ…………………………………..……… 
5.ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นหรือไม่ 
(    ) ไมเ่คยมีความรู้และไมเ่ข้าใจ 
(    ) ไมเ่คยมีความรู้และไมเ่ข้าใจ แตก่ าลงัสนใจต้องการจะทราบข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ 
(    ) มีความรู้บ้างเพราะเคยเข้าชมพิพิธภณัฑ์ มาก่อน 
(    ) มีความรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นอย่างดี 
 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเหน็เก่ียวกับด้ำนต่ำง ๆ  
 
โปรด  / ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
   5   หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 
   2 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นน้อย 
   1 หมายถึง ตรงกบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 
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ข้อที่ ข้อควำม 5 4 3 2 1 
ควำมคิดเหน็เก่ียวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ อ ำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
1 การเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจบุนัเป็นเหตใุห้เกิดการละทิง้

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตดัง้เดมิ
ของท้องถ่ิน 

     

2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะชว่ยอนรัุกษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรม วิถี
ชีวิตในท้องถ่ินสามบณัฑิตเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้สืบทอด
และก่อให้เกิดความรักความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง 

     

3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่สง่เสริมการเรียนรู้และการศกึษา
ค้นคว้าทัง้ในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต 

     

ควำมคิดเหน็เก่ียวกับวัตถุประสงค์กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 
อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
1 เป็นแหลง่รวมสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆท่ีสร้างขึน้ด้วยภมูิปัญญา

ท้องถ่ินสามบณัฑิต 
     

2 เป็นแหลง่รวมทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้สิ่งตีพิมพ์ ไมตี่พิมพ์และอ่ืน ๆ
ของท้องถ่ินสามบณัฑิต 

     

3 เป็นแหลง่รวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินสาม
บณัฑิต เพ่ือให้ประชาชนน าวิถีการด าเนินชีวิตในอดีต ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกบัปัจจบุนั 

     

ควำมคิดเหน็เก่ียวกับด้ำนประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือจัดตัง้
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 

     

1 เป็นแหลง่จดัการความรู้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถ่ินสามบณัฑิต
ทกด้าน ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ ประเพณี
วฒันธรรม  

     

2 เป็นประโยชน์ในด้านการสง่เสริมและพฒันาด้านการศกึษาของ
ประชาชนในท้องถ่ินสามบณัฑิตและประชาชนตา่งท้องถ่ิน 

     

3 เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว พกัผ่อนหยอ่นใจของประชาชน      
4 เป็นการอนรัุกษ์และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ินสาม

บณัฑิต 
     

5 เป็นแหลง่สง่เสริมให้เกิดความรักความภมูิใจในท้องถ่ินสามบณัฑิต      
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ส่วนที่ 2 องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่จะรวบรวมไว้ในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ  
1.  กำรท ำน ำ้หมักชีวภำพ 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย เพราะ…………………………………………………… 
2. น ำ้ส้มควันไม้  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย เพราะ……………………………………………………   
3. กำรเป่ำรักษำโรคเริม งูสวัด  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………….………………….. 
4. กวำดซำงเดก็  
 (   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………….……..……….. 
5.รักษำอัมพำต  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย………………………………………………….…………… 
6.ขนมกระยำสำรท  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………………..…………… 
7.อำหำรนอกหม้อไก่  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………………………….. 
8.แกงบอน  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………..……………….. 
9.ขนมป้ิง  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………..…………………… 
10.ดอกไม้ประดษิฐ์จำกต้นโสน  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………..…………….………….. 
11.สัปปะรดผ้ำประดษิฐ์  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………………….…………. 
12.กำรแสดงกลองยำว  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………………………….. 
13.คำถำศำลพระภูมิ  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย………………………………………………………………… 
14.กำรกวนข้ำวทพิย์  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………….……………… 
15.กำรไถกลบตอซังข้ำว 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………………………… 
16. พธีิกรรมกำรท ำขวัญนำค 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………….………………… 
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17. กำรต่อยอดมะนำวบนตอมะขวิด  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย………………………………………………………………… 
18. กำรปรุงอำหำรจำกกำกมันสัมปะหลัง   
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………………….…………. 
19.ภำพกำรลงแขกเก่ียวข้ำว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………………………………….. 
20. และกำรท ำบุญกลำงบ้ำน 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย……………………………………….………………………… 
21.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประกอบอำชีพ  
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย………………………………………………………………… 
   ประกอบด้วย ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 
(   ) แห      (   ) เคียว (   ) คนัไถ  (   ) ลอบ   (     ) ไซ   (   ) กะบงุ    (     ) ตะกร้า 
(   ) สุม่  (   ) งอบ (   ) ท่ียกยอ (เคร่ืองมือจบัปลา)  (   )  สวา่นเจาะไม้แบบเก่า  
(   ) ตะขาย (   ) ครกต าข้าว (   )  กบไสไม้   (   )  สิ่ว  (  )   เกวียน  (  )   เรือ  
(   ) ตะข้อง (   ) เคร่ืองสีข้าวด้วยมือ (   ) อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................................................... 
22. เคร่ืองดนตรี 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย…………………………………………..…………………… 
(    ) กลองยาว (   ) ซอ      
23. ศิลป์ภำพวำดวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(    ) เห็นด้วย (    ) ไมเ่ห็นด้วย………………………………………………………………………….. 
24.วัตถุโบรำณ ………………………………………………………………………………………..….. 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย …………………………………………….………………….. 
25. อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 
(   ) เห็นด้วย  (   ) ไมเ่ห็นด้วย 
ถ้าเห็นด้วย ควรมีองค์ความรู้ อ่ืน ๆ ของท้องถ่ินอะไรบ้าง……………………………………… 
ส่วนที่ 3 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 
(      ) ต้องการ      (      ) ไมต้่องการ 
       ถ้ำต้องกำร การมีสว่นร่วมในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(      ) ร่วมแสดงความคดิเห็น (      ) ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(      ) ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
(      ) อ่ืน ๆ.ระบ.ุ........................................... ............................................. 
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2. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

(      ) ต้องการ      (      ) ไมต้่องการ 
     ถ้ำต้องกำร การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
(      ) ร่วมแสดงความคดิเห็น  (      ) ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(      ) ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
(      ) อ่ืน ๆ..ระบ.ุ.......................................... ............................................. 
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริจำคเงนิ 

(      ) ต้องการ       (      ) ไมต้่องการ 
        ถ้ำต้องกำร การมีสว่นร่วมในการบริจาคเงิน 
(      ) บริจาคเงินสว่นตวั (      ) เชิญชวนผู้ อ่ืนบริจาค 
(      ) จดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือหาเงินมาบริจาค 
(      ) อ่ืน ๆ....ระบ.ุ........................................ ............................................. 
4. กำรเป็นผู้ให้ควำมรู้ภูมิปัญญำ/ปรำชญ์ 
(      ) ต้องการ      (      ) ไมต้่องการ 
        ถ้ำต้องกำร การเป็นผู้ให้ความรู้ภมูิปัญญา/ปราชญ์ 
(      ) สืบสานและถ่ายทอดความรู้สูล่กูหลาน (      ) อนรัุกษ์ภมูิปัญญา/ปราชญ์ 
(      ) เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัและสร้างเอกลกัษณ์ 
(      ) อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................... ............................................. 

 
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริจำควัตถุรวมถงึเคร่ืองมือประกอบอำชีพในอดีต 
(      ) ต้องการ      (      ) ไมต้่องการ 
          ถ้ำต้องกำร การมีสว่นร่วมในการบริจาควตัถุ 
(      ) บริจาควตัถสุว่นตวั (      ) บริจาคโดยการซือ้วตัถ ุ
(      ) อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................ ............................................. 
 
6. กำรมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือด้ำนแรงงำน 
(      ) ต้องการ     (      ) ไมต้่องการ 
         ถ้ำต้องกำร การมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือด้านแรงงาน 
(      ) ชว่ยแรงงานด้วยตนเอง (      ) สนบัสนนุคนในครอบครัวในการใช้แรงงาน 
(      ) ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนชว่ยเหลือด้านแรงงาน 
(      ) อ่ืน ๆ.ระบ.ุ........................................... ..................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 ควำมต้องกำร 
1.  ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ สถำนที่ใด 
(      ) โรงเรียนสามบณัฑิต (      ) โรงเรียนกมุแต้ (      ) โรงเรียนดอนพทุรา 
(      ) วดัดอนพทุรา (      ) วดักมุแต้  (      ) วดัสามบณัฑิต 
(     ) องค์การบริหารสว่นต าบลสามบณัฑิต 
(     ) อ่ืน ๆ....ระบ.ุ.............................................................. ...............................................................  
 
2. ท่ำนต้องกำรรูปแบบอำคำรพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติในลักษณะใด 
(      ) เป็นอาคารท่ีแปลงจากอาคารเก่าท่ีมีอยู ่เชน่ ศาลาการเปรียญหลงัเก่า ห้องสมดุโรงเรียน 
          โดยน ามาปรับปรุงให้เป็นอาคารท่ีเหมาะสม 
(      ) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหมท่ัง้หมดโดยเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ไทยท้องถ่ินสามบณัฑิต 
(      ) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหมโ่ดยออกแบบให้ทนัสมยั 
(       ) อ่ืน ๆระบ.ุ......................................................................................................... ......... 
3.ท่ำนต้องกำรให้หน่วยงำนใดจัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำงพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
(      ) งบประมาณแผน่ดนิหรืองบประมาณของทางจงัหวดั 
(      ) งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ 
(      ) งบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการ 
(      ) เงินบริจาคจากมลูนิธิเอกชน ประชาชนทัว่ไป  
(      )  อ่ืน ๆ ระบ.ุ......................................................................................................... ......... 
 
ส่วนที่ 5 ปัญหำในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในกำรจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นสำมบัณฑติ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้วิจยัขอขอบคณุทกุทา่นท่ีเมตตาให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 




