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การพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่�อจััดแสดง
ในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี
สหะ พุุกศิิ ริิวงศ์์ชัยั 1 และวััชรพล หงษ์์ทอง2

บทคััดย่่อ
การวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์
สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์ 1) เพื่่อ� พััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� ้วยการ
มีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี
2) เพื่่อ� ศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี ่อจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรี ี การวิิจัยั นี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม (participatory action research) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้วิิธีกี ารเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (purposive sampling) แบ่่งออกเป็็ น
2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล ประกอบด้้วย ปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� �ำ ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
บ้า้ นคููบััว ส่่วนกลุ่่�มทดลองใช้้สื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ประกอบด้้วย ประชาชนในตำำ�บล
คููบััว เยาวชนและนัักท่่องเที่่ย� ว เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้คืือแบบสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็น การสนทนากลุ่่�ม และแบบสอบถาม
ความคิิดเห็็น ผลการวิิจัยั สรุุปว่่า 1) รููปแบบของสื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� เ�่ หมาะสมกัับการจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว คืือการประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม (augmented reality) 2) ความพึึงพอใจ
ของผู้้เ� ข้้าชมที่่�มีต่ี ่อการใช้้งานสื่่�อเสมืือนจริิงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวมีีความเหมาะสม มีีค่่าเฉลี่่�ย
อยู่่�ในระดัับมาก
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3. เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม 4. สื่่อ� การเรีียนรู้้�
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Development of learning media with community participation for an exhibition
in Jipathaphan Kubua village museum, Muang district, Ratchaburi province
Saha Puksirivongchai3 and Vatcharapol Hongthong4

Abstract
The research entitled “Development of Learning Media with Community Participation for an
Exhibition in the Jipathaphan Kubua Village Museum in Ban Bua Sub District, Amphur Muang District,
Ratchaburi” aims to develop the learning media from community participation for an exhibition of the
Jipathaphan Kubua Village Museum and the visitors’ satisfaction with the museum through Participatory
Action Research (PAR). The researcher used a purposive sampling method, dividing the participants
into two groups: 1) informants including the local philosophers, academics, community leaders and
the museum staff, and 2) the experimental group who tested the learning media in the museum
including the Kubua locals, teenagers and tourists. The tools used were interviews, group discussions
and questionnaires. The research concluded that the problems and needs of the people in the
community in the exhibition of learning media on the first floor of the exhibition room are the lack of
descriptions on the display despite the appropriateness of real media and model types. On the second
floor, video projectors are not working properly, therefore, they could not show the information in each
room when viewing the display. The solution is the adaptation of modern media and reality technology.
The visitors’ average satisfaction toward the use of the media was at a very high level. The research
recommends a follow-up study to understand the identity of Thai people after participating in the
production of media for the Jipathaphan Kubua Village Museum. Moreover, other display technologies
should be integrated with Augmented Reality (AR).
Keywords: 1. Jipathaphan Kubua village museum 2. Participatory 3. Augmented reality
4. Learning media
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แหล่่งโบราณสถานยุุคทวารวดีีที่ตำ�่ �บ
ำ ลคููบััว จัังหวััดราชบุุรี ี ไม่่ได้เ้ ป็็ นเพีียงพื้้�นที่โ�่ บราณสถานอัันเก่่าแก่่
ของยุุคทวารวดีีเท่่านั้้�น หากแต่่ยังั พบว่่าพื้้�นที่่ตำ� �บ
ำ ลคููบััวมีีชาวไทยวน ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�กลุ่่�มใหญ่่ของพื้้�นที่นี้้�่ �
ได้้ตั้้�งรกรากในตำำ�บลคููบััวมายาวนานกว่่า 200 ปีี โดยสืืบเชื้้อ� สายมาตั้้�งแต่่สมัยั อาณาจัักรโยนกเชีียงแสนหรืือ
ล้้านนา (Meesatane, 2007)
โบราณสถานในตำำ�บลคููบััวนับั เป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้แ� ละเป็็ นหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์ที่มี�่ คี วามสำำ�คัญม
ั าก
ในภาคตะวัันตกของประเทศไทย ด้้วยพบร่่องรอยโบราณสถานมากกว่่า 60 แห่่ง มีีการขุุดค้้นพบวััตถุุโบราณ
ประติิมากรรมปููนปั้้�น และดิินเผาที่่ใ� ช้้ประดัับอาคาร นอกจากนี้้ยั� งั พบเครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ เครื่่อ� งประดัับ ซึ่ง�่ สะท้้อนให้้เห็็น
ความเจริิญรุ่่�งเรืืองอยู่่�ในยุุคทวารวดีี อัันได้้รัับอิทธิ
ิ พิ ลทางด้า้ นศิิลปะจากช่่างสมััยราชวงศ์์คุปุ ตะ ประเทศอิินเดีีย
แสดงให้้เห็็นว่่าพุุทธศาสนาได้เ้ จริิญรุ่่�งเรืืองในประเทศไทยมามากกว่่า 1,000 ปีี (Wikipedia, 2018) โดยโบราณสถาน
ในตำำ�บลคููบััวกระจายอยู่่�ทั่่�วไปปะปนกัับชาวบ้้าน และอยู่่�คู่่�กัับชุุมชนมาอย่่างยาวนาน
	จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว เป็็ นที่ร�่ วบรวมประวััติศิ าสตร์์ของชาวไทยวนนัับแต่่อดีีตเอาไว้้ เพื่่�อให้้
หนุ่่�มสาวชาวไทยวน รวมถึึงผู้้ที่� ส�่ นใจได้้มาศึึกษา ซึ่่ง� จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวได้้สร้้างขึ้้น� จากความร่่วมมืือ
ของหลายส่่วนงาน ทั้้�งวััดโขลงสุุวรรณคีีรีี มููลนิิธิพัิ ฒ
ั นาประชากรตำำ�บลคููบััว สมาคมศิิษย์์เก่่าโรงเรีียนวััดแคทราย
ศููนย์์สืืบทอดศิิลปะผ้้าจกราชบุุรี ี ชมรมชาวไทยวนจัังหวััดราชบุุรี ี โดยได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณการก่่อสร้้าง
และปรัับปรุุงอาคารจากองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดราชบุุรี ี โดยมอบหมายให้้ ดร.อุุดม สมพร มููลนิิธิพัิ ฒ
ั นา
ประชากรตำำ�บลคููบััว เป็็ นประธานกรรมการจััดตกแต่่งและจััดแสดง ภายในมีีห้้องแสดงศิิลปวััตถุุโบราณ
สมััยทวารวดีี ห้้องแสดงวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไทยวน รวมถึึงเป็็นศููนย์์ฝึกึ และศููนย์์สาธิิตการทอผ้้าจก (Jipathaphan, 2010)
	จากการสอบถามข้้อมููลเบื้้�องต้้น พบว่่าพิิพิธิ ภััณฑ์์ดังั กล่่าวได้้รัับการใส่่ใจจากหนุ่่�มสาวชาวไทยวน
สมััยใหม่่น้้อยมาก ซึ่่ง� สาเหตุุสำ�คั
ำ ญม
ั าจากการที่ห�่ นุ่่�มสาวสมััยใหม่่เริ่่มรั
� บอิ
ั ทธิ
ิ พิ ลจากภายนอกมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
กระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์ และความเป็็ นพหุุวัฒั นธรรม ซึ่่ง� เป็็ นตััวแปรสำำ�คัญทำ
ั �ำ ให้้วััฒนธรรมไทยวนค่่อย ๆ จางหายไป
นอกจากนี้้� ในกระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของการสื่่อ� สารกัับคนในสัังคมโลกด้้วยสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั
การเปลี่่ย� นแปลงนี้้�ทำ�ำ ให้้การสื่่อ� สารของคนทั้้�งโลกเปลี่่ย� นแปลงไปจากสื่่อ� ดั้้�งเดิิม (traditional media) สู่่�สื่อ�่ ใหม่่
(new media) เป็็ นลัักษณะของการสื่่อ� สารที่่ถ่� ่ายเทข้้อมููลอย่่างรวดเร็็ว (Vithayarat, n.d.) ในการจััดแสดงสื่่อ�
ในพิิพิธิ ภััณฑ์์ ต้้องอาศััยสื่่อ� หลายลัักษณะเพื่่อ� ดึึงดููดความสนใจ เพื่่อ� สื่่อ� สารความรู้้ใ� นเรื่่�องราวต่่าง ๆ สู่่�ผู้ชม
้�
ให้้มีีความเข้้าใจ โดยอาศััยการผสมผสานของสื่่อ� หลายประเภท ทั้้�งสื่่อ� ประเภทของจริิง ของจำำ�ลอง แผนภาพ
กราฟิิ ก ตััวอักั ษร สื่่อ� เสีียง สื่่อ� วีีดิทัิ ศน์
ั ์ และการจำำ�ลองเหตุุการณ์์ ผสมผสานกััน เพื่่อ� สื่่อ� สารเนื้้�อหาและเรื่่อ� งราว
ในแต่่ละส่่วนของการจััดแสดง ให้้ไปถึึงผู้้ชม
� อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ (Nitadsin, 2008)
ในช่่วงหลายปีี ที่ผ่�่ า่ นมา ดร.อุุดม สมพร เป็็ นแกนนำำ�คนสำำ�คัญ
ั ของชาวไทยวนในตำำ�บลคููบััว พยายาม
รื้้อ� ฟื้้� นอดีีตความเป็็ นมาทางประวััติศิ าสตร์์ชาวไทยวน รวมทั้้�งประวััติศิ าสตร์์ท้้องถิ่่�นของคููบััวนับั แต่่อดีีตจนถึึง
ปัั จจุบัุ นั เพื่่อ� มิิให้้สููญหายไปตามกาลเวลา ดร.อุุดม สมพร พยายามสร้้างการปลููกจิิตสำ�นึ
ำ ึกความเป็็ นอััตลักั ษณ์์
ให้้กัับหนุ่่�มสาวไทยวนที่่เ� ป็็ นคนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่ง� นัับวันั จะเลืือนรางลงไปตามกาลเวลา ผลงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของ ดร.อุุดม
สมพร คืือการจััดตั้้ง� จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวซึ่่ง� เป็็ นพิิพิธิ ภััณฑ์์ที่ร�่ วบรวมประวััติศิ าสตร์์ของชาวไทยวน
นัับแต่่อดีีตเอาไว้้ โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์สำ�คั
ำ ญคืื
ั อต้้องการให้้ลููกหลานหัันมาใส่่ใจประวััติศิ าสตร์์ของบรรพชน
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แต่่อย่่างไรก็็ดีี จากการลงพื้้�นที่่เ� บื้้�องต้้นพบว่่าพิิพิธิ ภััณฑ์์ดังั กล่่าวได้้รัับการใส่่ใจจากหนุ่่�มสาวชาวไทยวน
สมััยใหม่่น้้อยมาก ซึ่่ง� สาเหตุุสำ�คั
ำ ญม
ั าจากการที่ห�่ นุ่่�มสาวสมััยใหม่่เริ่่มรั
� บอิ
ั ทธิ
ิ พิ ลจากภายนอกมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
กระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์และความเป็็ นพหุุวัฒ
ั นธรรม โดยคณะผู้้วิ� จัิ ยั ได้้วางกรอบเกี่่�ยวกัับการจััดทำ�ำ สื่่�อการเรีียนรู้้�
ด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชน เพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว โดยใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ที่เ�่ ป็็ นผล
จากกระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์เพื่่อ� ให้้สามารถดึึงดููดความสนใจของผู้้เ� ข้้าชม รวมถึึงใช้้การสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน
ในการค้้นหาปััญหา เข้้าใจปััญหาในการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้� ให้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของพิิพิธิ ภััณฑ์์ทางประวััติศิ าสตร์์
ชาติิพันั ธุ์์�ของชาวไทยวน
	สืืบเนื่่�องจากการที่่ค� ณะผู้้วิ� จัิ ยั ของมหาวิิทยาลััยราชภััฏนครปฐมได้มี้ โี อกาสเข้้าไปศึึกษาสภาพปัั ญหา
ความต้้องการ และแนวทางการพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน เพื่่�อจััดแสดงใน
จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จากการลงพื้้�นที่่ภ� าคสนาม พบว่่าสภาพปัั ญหา
และความต้้องการของคนในชุุมชนที่มี�่ ต่ี อ่ การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว โดยแบ่่งตาม
ชั้้�นของห้้องจััดแสดง คืือ ห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่่� 1 มีีการใช้้สื่่�อประเภทของจริิงและสื่่�อประเภทของจำำ�ลอง
มีีความเหมาะสมในการจััดแสดง แต่่บางส่่วนของการจััดแสดงไม่่มีรี ายละเอีียดเพื่่อ� อธิิบายข้้อมููล ส่่วนห้้องจััดแสดง
ชั้้�นที่่� 2 เครื่่อ� งฉายวีีดิทัิ ศน์
ั ์ไม่่สามารถใช้้งานได้้ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถฉายอธิิบายข้้อมููลตามห้้องจััดแสดงต่่าง ๆ ได้้
ส่่วนแนวทางการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� เ�่ หมาะสมกัับการจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวเพื่่อ� แก้้ปัั ญหา
คืือ การประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม (augmented reality)
	ดัังนั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจพััฒนาการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่อ� จััดแสดง
ในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี เพื่่อ� พััฒนาสื่่อ� จััดแสดงในพิิพิธิ ภััณฑ์์
ดึึงดููดความสนใจของผู้้เ� ข้้ามาศึึกษา รวมถึึงเป็็ นการเติิมเต็็มข้้อมููลให้้สมบููรณ์์สร้้างความน่่าสนใจให้้จิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพิิพิธิ ภััณฑ์์ทางประวััติศิ าสตร์์ชาติิพันั ธุ์์�ของชาวไทยวน
โดยเฉพาะคนในชุุมชน หนุ่่�มสาวชาวไทยวนที่่โ� ตมาในยุุคกระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์ การใช้้สื่่�อสมััยใหม่่เพื่่�อดึึงดููด
ความสนใจให้้เกิิดความเข้้าใจในประวััติศิ าสตร์์ชาติิพันั ธุ์์�ของชาวไทยวนในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวและ
ผู้้ส� นใจทั่่�วไป
วััตถุปุ ระสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่�อพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่�อจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี
2. เพื่่อ� ศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี ่อจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดราชบุุรี ี
ขอบเขตการวิิ จัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้เ� ป็็นการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี ซึ่่ง� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้กำำ�หนดขอบเขตของการวิิจัยั ไว้้ดัังนี้้�
ขอบเขตด้้านประชากร
ประชากรที่่ใ� ช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ คนในชุุมชนหรืือผู้้เ� ข้้าชม ปราชญ์์ชาวบ้้าน และเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
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บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี
กลุ่่�มตััวอย่่างที่ใ�่ ช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ ผู้้ที่� มี�่ ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับจิปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี ซึ่่ง� ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้วิิธีกี ารเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
เก็็บข้้อมููลแบบอาสาสมััครวิิจัยั แบ่่งออกเป็็ น 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล สำำ�หรัับการสััมภาษณ์์ และการสนทนากลุ่่�ม ได้้แก่่ ปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ
ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จำำ�นวน 14 คน
กลุ่่�มที่�่ 2 ผู้้ทด
� ลองใช้้สื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว และการประเมิินความพึึงพอใจ ได้แ้ ก่่
คนในชุุมชนหรืือนัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� ข้้าชม จำำ�นวน 40 คน
กรอบแนวคิิ ดโครงการวิิ จัยั
สื่่�อการเรีียนรู้้�ในพิิ พิิธภััณฑ์์
ข้้อมููลพื้้�นฐาน/อััตลักั ษณ์์ชุมช
ุ น
ผู้้ที่� มี�่ ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ปราชญ์์
ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน
และเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว
จิิ ปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดราชบุุรีี
ความเป็็ นมา
คุุณลัักษณะ
สภาพปัั ญหา

กระบวนการพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยการมีีส่่วนร่่วม
ของคนในชุุมชนเพื่่�อจััดแสดงในจิิ ปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี
1. ศึึกษาสภาพปัั ญหา และความต้้องการของคนในชุุมชน
ที่่มี� ต่ี ่อการจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
2. สััมภาษณ์์ และสนทนากลุ่่�มผู้้ที่� มี�่ ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ� พััฒนา
สื่่อ� การเรีียนรู้้�
3. ดำำ�เนิินการผลิิตสื่่อ� และตรวจสอบคุุณภาพสื่่อ� การเรีียนรู้้�
โดยผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
4. จััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
5. ศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี ่อจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว

สื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยการมีีส่่วนร่่วม
ของคนในชุุมชน
เพื่่�อจััดแสดงในจิิ ปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี

การมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน
ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดของโครงการวิิจัยั

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่ไ�่ ด้้จากการสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็น เรื่่อ� ง สภาพปัั ญหา และความต้้องการของ
คนในชุุมชนที่มี�่ ต่ี ่อการจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรี ี มาวิิเคราะห์์ สรุุปผลเป็็ นประเด็็น และนำำ�เสนอในลัักษณะคำำ�บรรยายเชิิงพรรณนา
2. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่ไ�่ ด้้จากการดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�ม เรื่่อ� ง การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี มาถอดข้้อความรายละเอีียด วิิเคราะห์์ข้้อมููล สรุุปผลเป็็ นประเด็็น
24

				 ปีี ที่�่ 40 ฉบัับที่่� 4 (ก.ค. - ส.ค. 2563)
และนำำ�เสนอในลัักษณะคำำ�บรรยายเชิิงพรรณนา
3. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่ไ�่ ด้้จากการประเมิินประสิิทธิภิ าพสื่่�อการเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
จากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญมาวิิเคราะห์์หาค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
4. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่ไ�่ ด้้จากการศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี ่อสื่่�อการเรีียนรู้้ที่� จั�่ ดั แสดง
ในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี มาวิิเคราะห์์หาค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง
1. แบบสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็น เรื่่อ� ง สภาพปััญหาและความต้้องการของคนในชุุมชนที่มี�่ ต่ี อ่ การจััดแสดง
สื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว เพื่่อ� สััมภาษณ์์ระดัับลึกึ (in-depth interview)
2. แบบสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็นในการสนทนากลุ่่�ม เรื่่อ� ง การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว เพื่่อ� ดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�ม (focus group discussion)
3. เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
4. แบบประเมิินประสิิทธิภิ าพสื่่อ� การเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
5. แบบประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เข้้าชมที่่�มีต่ี ่อสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่�จั่ ดั แสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว
การวิิ เคราะห์์ข้้อมููล
	สถิิติพื้้
ิ น� ฐานของแบบสอบถามความคิิดเห็็น
1. หาค่่าเฉลี่่ย� (X̅̅)
		
2. หาค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� ้วยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนเพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี เป็็ นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม (participatory action
research) ทั้้�งนี้้�คณะผู้้วิ� จัิ ยั มีีวิธีิ กี ารศึึกษาวิิจัยั ทั้้�งเชิิงปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพ ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนการวิิ จัยั แบบมีีส่่วนร่่วม
1. ระยะก่่อนการทำำ�การวิิ จัยั (pre-research phase)
		
1.1 การสำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้นของชุุมชนคููบััว	
		
1.2 การสำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้นของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว	
2. ระยะของการทำำ�วิิจัยั (research phase)
		
2.1 การศึึกษาและวิิเคราะห์์ปััญหาร่่วมกับั ชุุมชน
2.2 การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
2.3 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
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โดยระยะเวลาการทำำ�วิิจัยั 1 ปีี มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ศึึกษาสภาพปััญหา และความต้้องการของคนในชุุมชนที่่มี� ต่ี อ่ การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี
1) ศึึกษาพื้้�นที่่เ� ป้้าหมาย ศึึกษาแหล่่งข้้อมููลเบื้้�องต้้นจากเว็็บไซต์์ และบุุคคลที่เ�่ ป็็ นผู้้นำ� ำ�กลุ่่�ม ประสานงาน
กัับหน่่ วยงาน และเจ้้าหน้้าที่่ที่� มี�่ หี น้้าที่่กำ� �กั
ำ บดูู
ั แลโดยตรง ลงพื้้�นที่่พบ
� ปะพููดคุุยประเด็็นปัั ญหาวิิจัยั อธิิบาย
วััตถุปุ ระสงค์์ของการดำำ�เนิินการวิิจัยั ให้้ทุุกฝ่่ ายที่เ�่ กี่่�ยวข้้องได้เ้ ห็็นภาพ และเกิิดความเข้้าใจตรงกััน จากนั้้�นสัังเกต
และหาโอกาสพููดคุุยกัับบุุคคลที่�จ่ ะสามารถเป็็ นผู้้�ประสานงานในพื้้�นที่่� ซึ่่�งจะต้้องเป็็ นคนมีีมนุุษยสััมพัันธ์์
กระตืือรืือร้้น และเป็็ นที่่ย� อมรัับในกลุ่่�ม
2) สร้้างแบบสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็น เรื่่�อง สภาพปัั ญหา และความต้้องการของคนในชุุมชนที่่มี� ต่ี ่อ
การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี เพื่่อ� สััมภาษณ์์
ระดัับลึกึ (in-depth interview) ที่เ�่ ปิิ ดโอกาสให้้ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลได้้แสดงความคิิดเห็็นในทุุกแง่่มุมุ ด้้วยการใช้้คำำ�ถาม
แบบปลายเปิิ ด (open-ended form or unstructured questionnaire) โดยมีีรายละเอีียดของประเด็็นคำำ�ถาม
ดัังแสดงในตารางที่่� 1
3) ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็นกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน
และเจ้้าหน้้าที่จิ�่ ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จำำ�นวน 7 คน จากนั้้�น
นำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้มาวิิเคราะห์์เพื่่อ� นำำ�ไปเป็็ นแนวทางในการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้� เพื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััวต่่อไป
4) สร้้างประเด็็นการสนทนากลุ่่�ม โดยนำำ�ข้้อมููลที่�ไ่ ด้้จากการวิิเคราะห์์การสััมภาษณ์์ ความคิิดเห็็น
มาสร้้างประเด็็นการสนทนากลุ่่�ม เรื่่อ� ง การจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี เพื่่อ� ดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�ม (focus group discussion) แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น
ทััศนคติิ สอบถามความต้้องการ ตลอดจนหาแนวทางในการพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
5) ดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�ม โดยการติิดต่่อประสานงาน และนััดวันั เวลาในการจััดการสนทนากลุ่่�มกัับ
ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล ได้้แก่่ ปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่จิ�่ ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จำำ�นวน 7 คน ระหว่่างสนทนามีีผู้ดำ้� �ำ เนิินรายการ มีีผู้จดบั
้� นั ทึึกเนื้้�อหาการสนทนา
และมีีเครื่่อ� งมืือบัันทึึกเสีียงเพื่่อ� บัันทึึกรายละเอีียดของการพููดคุุย เมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� การสนทนา คณะผู้้วิ� จัิ ยั ถอดข้้อความ
รายละเอีียด วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่บั�่ นั ทึึกไว้้เพื่่อ� ใช้้เป็็ นข้้อมููลในการพััฒนาการจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี
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ตารางที่่ � 1 แสดงประเด็็นคำำ�ถามข้้อมููลที่่ต้้� องการ (data requirement)
ความมุ่่�งหมายการวิิ จัยั

ประเด็็นคำำ�ถาม

ข้้อมููลที่่�ต้้องการ

วิิ ธีีการ

ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล

1. เพื่่อ� ศึึกษาปัั ญหาและ
อุุปสรรคของสื่่อ� จััดแสดง
ของจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรี ี

1.1 ปัั ญหาและอุุปสรรคของ
สื่่อ� จััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์
สถานบ้้านคููบััวคืืออะไร และ
การจััดแสดงส่่วนใดมีีเนื้้�อหา
ไม่่ ค รอบคลุุ มสิ่่�ง ที่�่ต้้องการ
นำำ�เสนอ

1.1 ปััญหาและอุุปสรรค
ของสื่่�อจััดแสดง ของ
จิิ ป าถะภัั ณ ฑ์์ ส ถาน
บ้้า นคููบััว ตำำ�บ ลคููบััว
อำำ� เภอเมืือง จััง หวััด
ราชบุุรี ี

1.1 วิิจัยั เอกสาร
1.2 วิิจัยั ภาคสนาม
ด้้วยการสััมภาษณ์์
และการจััดประชุุม
สััมมนา (focus
group)

1.1 เอกสาร
และงานวิิจัยั ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
1.2 ผู้้ใ� ห้้
สััมภาษณ์์

2. เพื่่�อศึึกษารููปแบบของ
สื่่�อการเรีียนรู้้�ที่�เ่ หมาะสม
กัั บ ก า ร จัั ด แ สด ง ใ น
จิิ ป าถะภััณ ฑ์์ ส ถานบ้้า น
คููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอ
เมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี

2.1 ลัักษณะ เฉพาะของสื่่อ�
การเรีียนรู้้�
2.2 รููปแบบของสื่่อ� การเรีียนรู้้�
ที่่เ� หมาะสมกัับการจััดแสดง
มีีรููปแบบอย่่างไร
2.3 มีีข้้อดีีและข้้อเสีียของ
แต่่ละรููปแบบ

2.1 รููปแบบสื่่อ� การ
เรีียนรู้้ที่� เ�่ หมาะสมกัับ
การจััดแสดงใน
พิิพิธิ ภััณฑ์์จิปิ าถะ
ภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอ
เมืืองจัังหวััดราชบุุรี ี

2.1 วิิจัยั เอกสาร
2.2 วิิจัยั ภาคสนาม
ด้้วยการจััดประชุุม
สััมมนา (focus
group)

2.1 เอกสาร
และงานวิิจัยั ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
2.2 ผู้้ใ� ห้้
สััมภาษณ์์

3. เพื่่อ� พััฒนาสื่่อ� การ
เรีียนรู้้ใ� นการจััดแสดง
พิิพิธิ ภััณฑ์์จิปิ าถะภััณฑ์์
สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บล
คููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรี ี

3.1 ประสิิทธิภิ าพของสื่่อ�
การเรีียนรู้้ค� วรปรัับปรุุง
อย่่างไร
3.2 ความพึึงพอใจในการ
ใช้้สื่่อ� ควรปรัับปรุุงอย่่างไร

3.1 สื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� น
การจััดแสดง
พิิพิธิ ภััณฑ์์จิปิ าถะ
ภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอ
เมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี

3.1 สร้้างเครื่่อ� งมืือ
สื่่อ� การเรีียนรู้้�
3.2 พััฒนา
ประสิิทธิภิ าพโดยใช้้
แบบสอบถามผู้้�
เชี่่�ยวชาญ
3.3 แบบสำำ�รวจ
ความพึึงพอใจ

3.1 เอกสาร
และงานวิิจัยั ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
3.2 ผู้้ใ� ห้้
สััมภาษณ์์
3.2.1
ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
ด้้านสื่่อ�
3.2.2 คนใน
ชุุมชนหรืือ
นัักท่่องเที่่ย� วที่่�
เข้้าชม

3. ระยะการจััดทำ�ำ แผน (planning phase)
3.1 สัังเคราะห์์ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิจัยั เพื่่อ� กำำ�หนดแนวทางแก้้ไขปัั ญหา
3.2 การกำำ�หนดโครงการและกิิจกรรม
3.3 การวางแผนเพื่่อ� การติิดตามและประเมิินผล
โดยมีีรายละเอีียดของระยะการจััดทำ�ำ แผน ดัังนี้้�
		
- วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านเนื้้�อหาสำำ�หรัับผลิติ สื่่อ� การเรีียนรู้้� ในแต่่ละส่่วนที่ต้้�่ องมีีการปรัับปรุุงของ
จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
		
- กำำ�หนดรููปแบบ และลำำ�ดับั การนำำ�เสนอสื่่�อการเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว เลืือก
ซอฟต์์แวร์์ที่ใ�่ ช้้ในการสร้้างภาพกราฟิิ ก ภาพเคลื่่อ� นไหว และเสีียง
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4. ระยะการนำำ�แผนไปปฏิิ บัติั ิ (implementation phase)
4.1 พััฒนาสื่่อ� การจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว	
4.2 การอบรมทีีมสร้้างสื่่อ� การเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
โดยมีีรายละเอีียดของระยะการนำำ�แผนไปปฏิิบัติั ิ คืือ การพััฒนาสื่่อ� การเรีียนรู้้เ� พื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี โดยการสร้้างสื่่�อการเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
จนเสร็็จสมบููรณ์์ แล้้วนำำ�สื่่อ� ที่่สร้้
� างขึ้้น� ไปประเมิินประสิิทธิภิ าพสื่่อ� โดยใช้้แบบประเมิินประสิิทธิภิ าพสื่่อ� มีีการ
สร้้างแบบประเมิินประสิิทธิภิ าพสื่่อ� การเรีียนรู้้จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว เพื่่อ� นำำ�ไปให้้ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้า้ นการผลิิตสื่่อ�
จำำ�นวน 3 คน ตรวจสอบคุุณภาพ ซึ่่ง� ลัักษณะของแบบประเมิินมาตราส่่วนประมาณค่่า (rating scale) 5 ระดัับ
ตามมาตรวััดแบบลิิเคิิร์ท์ (Likert’s scale)
5. ระยะติิ ดตามและประเมิิ นผลการปฏิิ บัติั ิ งาน (monitoring and evaluation phase)
5.1 การกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดผ
ั ล
5.2 การกำำ�หนดวิิธีกี ารและขั้้�นตอนการประเมิินผล
มีีรายละเอีียดของระยะติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน คืือ การติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
โดยศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี ่อสื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� จั�่ ดั แสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี หลัังจากที่่จั� ดั แสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� พั�่ ฒ
ั นาขึ้้น� ในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว
โดยกลุ่่�มตััวอย่่างที่่ผู้� วิ้� จัิ ยั ได้้คััดเลืือกไว้้แบบเจาะจง (purposeful sampling) ได้้แก่่ ประชาชนในตำำ�บล
คููบััว เยาวชน และนัักท่่องเที่่ย� ว โดยใช้้แบบประเมิินคุุณภาพสื่่อ� สรุุปข้้อมููลและนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้ไปปรัับปรุุงแก้้ไข
ผลการวิิ จัยั
ระยะของการทำำ�วิิจัยั
การใช้้การสััมภาษณ์์ระดัับลึกึ (in-depth interview) กัับปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน และ
เจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จำำ�นวน 7 คน เรื่่อ� งสภาพปัั ญหา
และความต้้องการของคนในชุุมชนที่่มี� ต่ี ่อการจััดแสดงสื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี สรุุปตามข้้อคำำ�ถามดัังนี้้�
	จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััวเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ค� วามเป็็ นมาของชาวไทยวนในอดีีต ทำำ�ให้้ชาวไทยวน
รุ่่�นลููก รุ่่�นหลาน ที่่เ� ติิบโตมาในยุุคหลัังได้้เรีียนรู้้วั� ฒ
ั นธรรมความเป็็ นมาของบรรพบุุรุษุ เป็็ นการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม
ที่่กำ� �ลั
ำ งั หายไป และคนจากท้้องถิ่่�นอื่่น� สามารถเข้้าใจความเป็็ นมาของชาติิพันั ธุ์์�ต่่าง ๆ ในจัังหวััดราชบุุรี ี เป็็ นการ
ทำำ�ความเข้้าใจความเป็็ นมาของชาวไทยวนได้้ชััดเจนมากขึ้้น�
เนื้้�อหาของสื่่อ� จััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวมีีความเหมาะสม เนื่่�องจากเนื้้�อหาครอบคลุุม
ทั้้�งประวััติศิ าสตร์์ความเป็็ นมาของชาวไทยวน วิิถีชีี วิี ติ แต่่อดีีต ประเพณีีดั้้ง� เดิิมของชาวไทยวน การทอผ้้าที่่มี� ี
ลวดลายโดดเด่่น แสดงเอกลัักษณ์์ของชุุมชน และแบ่่งเนื้้�อหาเป็็ นห้้องต่่าง ๆ เหมาะสม
สื่่อ� จััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวมีีความเหมาะสม เนื่่�องจากมีีการผสมผสานของจริิงในห้้องแสดง
ทำำ�ให้้สามารถสื่่�อได้้อย่่างชััดเจน ส่่วนจััดแสดงที่่ต้้� องมีีการปรัับปรุุง คืือ ห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่่� 1 ห้้องแสดง
วิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไทยวน ห้้องแสดงศิิลปวััตถุุโบราณสมััยทวารวดีีบางจุุดไม่่มีรี ายละเอีียดของเนื้้�อหา ส่่วน
ในชั้้�นที่่� 2 ของการจััดแสดง ห้้องแสดงผ้้าจกโบราณเครื่่อ� งฉายวีีดิทัิ ศน์
ั ์ไม่่สามารถใช้้ได้้ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถฉาย
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ในส่่วนจััดแสดงนั้้�น ห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจกบางส่่วนขาดรายละเอีียดของเนื้้�อหา นอกจากนี้้� ห้้องแสดง
การแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์�ซึ่ง�่ จััดแสดงการแต่่งกายรููปแบบต่่าง ๆ ด้้วยหุ่่�นจำำ�ลองและเสื้้อ� ผ้้าของชาติิพันั ธุ์์�มีคี วาม
ชััดเจน แต่่ตัวอั
ั กั ษรที่่ใ� ช้้อธิิบายในการจััดแสดงมีีตัวอั
ั กั ษรมากต้้องใช้้เวลาในการอ่่านนาน
การแก้้ปัั ญหาของสื่่อ� จััดแสดงจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ต้้องระดมทุุนจากหลายภาคส่่วน รวมถึึง
ภาครััฐบาลจะต้้องให้้งบประมาณสนัับสนุุนการปรัับปรุุงพััฒนาสื่่อ� จััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว การ
ให้้ความร่่วมมืือ ส่่งเสริิมกิจิ กรรมที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััวจััดขึ้้น� นำำ�สื่่อ� ทัันสมััยมาใช้้ในการจััดแสดงของ
จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว จะทำำ�ให้้การจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวมีีความน่่ าสนใจและเข้้ากัับ
ยุุคสมััยใหม่่
	จากประเด็็นข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิเคราะห์์การสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็น ทำำ�ให้้ได้แ้ นวทางการสนทนากลุ่่�ม
(focus group discussion) กัับ ปราชญ์์ชาวบ้้าน นัักวิิชาการ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จำำ�นวน 7 คน สรุุปตามข้้อคำำ�ถามดัังนี้้�
สื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� เ�่ หมาะสมสำำ�หรัับการจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ควรใช้้สื่่อ� ประเภทของจริิง
สื่่อ� ประเภทของจำำ�ลอง เนื่่�องจากสื่่อ� ทั้้�ง 2 ลัักษณะ สามารถเห็็นความเป็็ นจริิงในทุุกด้้าน ทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจน
นอกจากนี้้�ถ้้ามีีสื่อ�่ สมััยใหม่่เข้้ามาจััดแสดง จะทำำ�ให้้การจััดแสดงน่่าสนใจมากขึ้้น�
เนื้้�อหาของสื่่อ� จััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััวที่ต้้�่ องมีีการปรัับปรุุงคืือ ห้้องแสดงศิิลปวััตถุสมั
ุ ยั
ทวารวดีี มีีเครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งใช้้สมััยโบราณ แต่่ไม่่มีรี ายละเอีียดอธิิบายความเป็็ นมา ไม่่เห็็นภาพการใช้้งานของ
เครื่่อ� งมืือโบราณ และไม่่มีคำี �ำ อธิิบายว่่าเป็็ นเครื่่อ� งใช้้ในยุุคสมััยใด ในส่่วนจััดแสดงชั้้�นที่่� 2 ห้้องแสดงภููมิิปััญญา
การทอผ้้าจก เครื่่อ� งมืือการทอผ้้า ไม่่มีรี ายละเอีียดอธิิบาย ส่่วนห้้องแสดงการแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์�มีคำี �ำ อธิิบาย
ละเอีียด ส่่งผลให้้ต้้องใช้้เวลานานในการอ่่าน ควรมีีการสรุุปเนื้้อ� หาด้้วยสื่่อ� ที่่ส� ามารถเข้้าใจได้้ในระยะเวลาสั้้�นกว่่านี้้�
	รููปแบบของสื่่�อจััดแสดงของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวในห้้องแสดงศิิลปวััตถุุโบราณสมััยทวารวดีี
แสดงเครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งใช้้สมััยโบราณ ไม่่มีภี าพประกอบการใช้้งาน ห้้องแสดงวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไทยวน ควรมีี
ภาพเคลื่่อ� นไหวและสื่่อ� เสีียงประกอบ ในชั้้�นที่�่ 2 ห้้องแสดงผ้้าจกโบราณ ห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจก และ
ห้้องแสดงการแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์�ควรมีีสื่อ�่ ภาพเคลื่่อ� นไหว และสื่่อ� เสีียง เนื่่�องจากห้้องจััดแสดงที่ก�่ ล่่าวข้้างต้้น
มีีเครื่่อ� งเล่่นวีีดิทัิ ศน์
ั ์แต่่ไม่่สามารถใช้้งานได้้
ระยะการจััดทำ�ำ แผน
	จากข้้อมููลของการวิิจัยั ที่ไ�่ ด้มี้ กี ารสัังเคราะห์์ข้้างต้้น ทำำ�ให้้สรุุปประเด็็นได้แ้ นวทางแก้้ไขปัั ญหาของ
สื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวดังั นี้้�
	ห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่่� 1 ห้้องแสดงวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไทยวน ห้้องแสดงศิิลปวััตถุุโบราณสมััยทวารวดีี
ควรใช้้สื่่อ� ภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียง เพิ่่�มเติิมรายละเอีียดของเนื้้�อหาในการอธิิบายข้้อมููลสื่่อ� ประเภทของจริิงที่�่
จััดแสดง ห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่่� 2 ห้้องแสดงผ้้าจกโบราณ ห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจก และห้้องแสดงการ
แต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์� ควรใช้้สื่่อ� ภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียงในการจััดแสดงร่่วมด้้วย โดยการแก้้ไขปัั ญหาของ
เครื่่�องเล่่นวีีดิทัิ ศน์
ั ์ ที่�ไ่ ม่่สามารถใช้้ได้้ ควรมีีการใช้้สื่่�อสมััยใหม่่ด้้วยเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมในการ
จััดแสดงภาพเคลื่่อ� นไหว ผู้้ชมจ
� ะสามารถใช้้โทรศััพท์สม
์ าร์์ทโฟนซึ่่ง� เป็็ นเครื่่อ� งมืือการสื่่อ� สารสมััยใหม่่ในระบบ
ดิิจิทัิ ลั ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่ผู้� ชมส่
้� ว่ นใหญ่่มี ี ส่่องตามห้้องจััดแสดงเล่่นภาพเคลื่่�อนไหว ในการอธิิบาย
เนื้้�อหาตามจุุดต่า่ ง ๆ ของห้้องจััดแสดงแต่่ละห้้อง โดยอาศััยหน้้าจอโทรศััพท์สม
์ าร์์ทโฟนแทนการใช้้หน้้าจอจาก
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เครื่่อ� งเล่่นวีีดิทัิ ศน์
ั ์ที่ใ�่ ช้้การไม่่ได้้แทน
	ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� วิิเคราะห์์จากปัั ญหาของสื่่อ� จััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว ห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่่� 1
ห้้องแสดงวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไทยวน ห้้องแสดงศิิลปวััตถุโุ บราณสมััยทวารวดีี สภาพแสงในห้้องจััดแสดงมีีแสงสว่่าง
ไม่่เพีียงพอกัับการใช้้เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ส่่วนห้้องจััดแสดงในชั้้�นที่�่ 2 ห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจก
มีีค วามเหมาะสมในการใช้้เทคโนโลยีีค วามเป็็ น จริิง เสริิม เนื่่� อ งจากการจััด แสดงในห้้องดััง กล่่ า วขาด
ภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียงที่จ�่ ะทำำ�ให้้เห็็นการทอผ้้าจากเครื่่�องมืือการทอผ้้าโบราณ และยัังสามารถใช้้เพิ่่�มเติิม
รายละเอีียดในการจััดแสดงอุุปกรณ์์ในการทอผ้้า และห้้องแสดงการแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์� มีีความเหมาะสมกัับการใช้้
เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม เนื่่�องจากการใช้้เทคโนโลยีีสื่�อ่ เสมืือนจริิงสามารถให้้ส่่องในแต่่ละจุุดของการ
จััดแสดงของแต่่ละชาติิพันั ธุ์์� ทำำ�ให้้สรุุปเรื่่อ� งราวของการแต่่งกายของแต่่ละชาติิพันั ธุ์์�ได้้ ส่่วนห้้องแสดงผ้้าจกโบราณ
มีีแสงสว่่างไม่่เพีียงพอกัับการใช้้เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม
ระยะการนำำ�แผนไปปฏิิ บัติั ิ
การอบรมทีีมสร้้างสื่่อ� เสมืือนจริิงจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวให้้กัับผู้้ที่� เ�่ กี่่�ยวข้้องทั้้�งคนในชุุมชน เยาวชน
และเจ้้าหน้้าที่จิ�่ ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว แล้้วแบ่่งกลุ่่�มเพื่่อ� ผลิิตสื่่อ� เสมืือนจริิงตามห้้องแสดงการแต่่งกายของ
ชาติิพันั ธุ์์� และห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจก หลัังจากอบรมและลงมืือผลิิตสื่่อ� จนได้้ชิ้้น� งาน นำำ�สื่่อ� ไปใช้้จริิง
ให้้มีีการจััดทำ�คู่่�มืื
ำ อการใช้้งานกัับทางจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว สำำ�หรัับให้้ผู้้เ� ข้้าชมได้ใ้ ช้้สื่่อ� เสมืือนจริิงประกอบ
การเข้้าชม
ในการพััฒนาสื่่อ� การจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว เมื่่อ� ผลิิตเสร็็จทั้้ง� ห้้องแสดงการแต่่งกาย
ของชาติิพันั ธุ์์� และห้้องแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจก จึึงให้้ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านการผลิิตสื่่อ� จำำ�นวน 3 คน ตรวจสอบ
คุุณภาพ ซึ่่ง� ผลการประเมิินคุุณภาพสื่่อ� ใช้้แบบประเมิินสื่่อ� เสมืือนจริิง แบ่่งตามห้้องจััดแสดงดัังนี้้� ห้้องจััดแสดง
การแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์�ในจัังหวััดราชบุุรีี สรุุปได้้ค่่าเฉลี่่ย� เหมาะสมอยู่่�ในเกณฑ์์ดีมี าก โดยมีีข้้อคำำ�ถามประเด็็น
ที่ไ�่ ด้้ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด 4.66 เท่่ากััน 2 ประเด็็น คืือ เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับมาร์์คเกอร์์
(marker) และวิิดีทัี ศน์
ั ์ของเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม มีีเสีียงชััดเจน ค่่าเฉลี่่ย� รองลงมา 4.33 คืือประเด็็นใน
ข้้อคำำ�ถามสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเนื้้�อหาชััดเจน ส่่วนมีีค่า่ เฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ดุ 3.33 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็น ความชััดเจนของ
ภาพมาร์์คเกอร์์ ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ดุ รองลงมา 3.66 คืือวีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีภาพชััดเจน (รายละเอีียดดััง
ตารางที่่� 2) ในส่่วนห้้องจััดแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจกไทยวน สรุุปได้้ค่่าเฉลี่่ย� เหมาะสมอยู่่�ในเกณฑ์์ดีมี าก
โดยมีีข้้อคำำ�ถามประเด็็น ที่่ไ� ด้้ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด 4.66 คืือสื่่อ� เสมืือนจริิง มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับมาร์์คเกอร์์ ค่่าเฉลี่่ย�
รองลงมา 4.33 คืือประเด็็นความยาวของวิิดีทัี ศน์
ั ์ของเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม มีีความเหมาะสม ส่่วนที่่มี� ี
ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ดุ 3.33 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นชื่่อ� ไฟล์์มีคี วามสอดคล้้องกัับงานสามารถใช้้งานได้้ง่่าย ค่่าเฉลี่่ย�
น้้อยที่่สุ� ดุ รองลงมา 3.66 มีีประเด็็นที่่มี� ค่ี า่ เฉลี่่ย� เท่่ากััน 2 ประเด็็น คืือ ความชััดเจนของภาพมาร์์คเกอร์์ และ
ความเหมาะสมของคู่่�มืือการใช้้งานเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม (รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3) ข้้อแนะนำำ�เพิ่่�มเติิมคืือ
คู่่�มืือการใช้้งานเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ยัังมีีลำ�ดั
ำ บขั้้
ั น� ตอนไม่่สมบููรณ์์ ชื่่อ� ไฟล์์ไม่่มีคี วามสอดคล้้องกัับงาน
ถ้้าจะให้้ใช้้งานได้้จะต้้องเฉพาะเจาะจงมากกว่่านี้้� หลัังจากนี้้�จึงึ นำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
ด้า้ นการผลิิตสื่่อ� ในประเด็็นความชััดเจนของภาพมาร์์คเกอร์์ เนื่่�องจากภาพมีีเส้้นมาร์์คเกอร์์ไม่่ชัดั เจน จึึงปรัับปรุุง
ให้้ชััดเจนมากขึ้้น� ปรัับปรุุงขั้้�นตอนคู่่�มืือการใช้้งานเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม ปรัับชื่อ�่ ไฟล์์ให้้มีีความสอดคล้้อง
กัับงาน เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้ง่่าย ลำำ�ดับวี
ั ดิี ทัิ ศน์
ั ์ ให้้มีีความยาวสั้้�นลงและปรัับเปลี่่ย� นภาพให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้น�
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แล้้วจึึงดำำ�เนิินการปรัับปรุุงสื่่อ� จนเสร็็จสมบููรณ์์
ตารางที่่ � 2 แสดงคะแนนค่่าเฉลี่่ย� จากแบบประเมิินสื่่อ� เสมืือนจริิง ห้้องจััดแสดงการแต่่งกายของชาติิพันั ธุ์์�ในจัังหวััดราชบุุรี ี
คะแนนประเมิิ นของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ

เรื่่�องที่่�ประเมิิ น
1. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเนื้้�อหาชััดเจน

1
4

2
5

3
4

4.33

2. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับมาร์์คเกอร์์

4

5

5

4.66

3. ความชััดเจนของภาพมาร์์คเกอร์์

3

3

4

3.33

4. วีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเสีียงชััดเจน

5

4

5

4.66

5. วีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีภาพชััดเจน

3

4

4

3.66

6. ความยาวของวีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความเหมาะสม

3

5

4

4

7. จำำ�นวนสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความเหมาะสมกัับห้้องจััดแสดง

4

4

4

4

8. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความหลากหลายของสื่่อ� เช่่น มีีรููปภาพ
วีีดิทัิ ศน์
ั ์ เสีียงประกอบ ข้้อความ มีีความเหมาะสม

4

5

4

4.33

9. ชื่่อ� ไฟล์์มีคี วามสอดคล้้องกัับงานสามารถใช้้งานได้้ง่่าย

4

4

4

4

10. ความเหมาะสมของคู่่�มืือการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4

4

4

4

X̅

ตารางที่่ � 3 แสดงคะแนนค่่าเฉลี่่ย� จากแบบประเมิินสื่่อ� เสมืือนจริิง ห้้องจััดแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจกไทยวน
คะแนนประเมิิ นของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ

เรื่่�องที่่�ประเมิิ น

2
4

3
4

X̅

1. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเนื้้�อหาชััดเจน

1
4

2. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับมาร์์คเกอร์์

4

5

5

4.66

3. ความชััดเจนของภาพมาร์์คเกอร์์

3

4

4

3.66

4. วีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีเสีียงชััดเจน

4

4

4

4

5. วีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีภาพชััดเจน

3

4

5

4

6. ความยาวของวีีดิทัิ ศน์
ั ์ของสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความเหมาะสม

4

5

4

4.33

7. จำำ�นวนสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความเหมาะสมกัับห้้องจััดแสดง

4

4

4

4

8. สื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความหลากหลายของสื่่อ� เช่่น มีีรููปภาพ
วีีดิทัิ ศน์
ั ์ เสีียงประกอบ ข้้อความ มีีความเหมาะสม
9. ชื่่อ� ไฟล์์มีคี วามสอดคล้้องกัับงานสามารถใช้้งานได้้ง่่าย

4

3

4

4

4

3

3

3.33

10. ความเหมาะสมของคู่่�มืือการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4

4

3

3.66
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ระยะติิ ดตามและประเมิิ นผลการปฏิิ บัติั ิ งาน
หลัังจากที่่ไ� ด้้กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั โดยใช้้แบบสอบถามความคิิดเห็็นที่่มี� ต่ี อ่ สื่่อ� เสมืือนจริิง ศึึกษาความพึึงพอใจ
ของผู้้เ� ข้้าชมที่มี�่ ต่ี อ่ สื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� จั�่ ดั แสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว มีีการกำำ�หนดวิิธีกี ารและขั้้�นตอนการ
ประเมิินผล คืือ นำำ�คู่่�มืือการใช้้งานสื่่�อเสมืือนจริิงที่่จั� ดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� ติิดไว้้ที่่ห้้� องจััดแสดง เพื่่�อให้้ผู้้เ� ข้้าชมสามารถใช้้
สื่่อ� เสมืือนจริิงตามคู่่�มืือการใช้้งานได้้ และได้้ให้้คู่่�มืือการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงกัับเจ้้าหน้้าที่จิ�่ ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
บ้า้ นคููบััวเพื่่อ� ไว้้แนะนำำ�การใช้้งานให้้กัับผู้้เ� ข้้าชม หลัังจากผู้้เ� ข้้าชมได้้ใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงในห้้องจััดแสดงทั้้�ง 2 ห้้อง
ทางเจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวได้้ให้้ผู้้เ� ข้้าชมทำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็น ซึ่่ง� ทางผู้้วิ� จัิ ยั สรุุปในที่่ป� ระชุุม
กลุ่่�มด้้วยกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมในระยะแรกว่่า ให้้ใช้้แบบสอบถามความคิิดเห็็นระยะเวลา 2 เดืือน ซึ่ง�่ ได้้ผล
จากประเด็็นข้้อคำำ�ถามแบ่่งตามห้้องจััดแสดง ดัังนี้้� ห้้องจััดแสดงการแต่่งกายชาติิพันั ธุ์์�ในจัังหวััดราชบุุรี ี ค่่าเฉลี่่ย�
สููงสุุด 4.75 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นเทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความน่่าสนใจ ส่่วนค่่าเฉลี่่ย� รองลงมา 4.48
คืือ ข้้อคำำ�ถามประเด็็นความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง ส่่วนค่่าเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ุด 4.15
คืือ ข้้อคำำ�ถามประเด็็นความสะดวกของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยรองลงมา 4.20 คืือ
ข้้อคำำ�ถามประเด็็นภาพและเสีียงในสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความชััดเจน ส่่วนห้้องจััดแสดงภููมิิปััญญาการทอผ้้าจกไทยวน
ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด 4.60 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นได้้รัับความรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากสื่่อ� เสมืือนจริิง ส่่วนค่่าเฉลี่่ย� รองลงมา 4.33 คืือ
เทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่�อเสมืือนจริิงมีีความน่่ าสนใจ ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ุด 4.10 คืือ ความสะดวกของการใช้้งาน
สื่่อ� เสมืือนจริิง ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยรองลงมา 4.28 คืือ ความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง ส่่วน
คำำ�แนะนำำ�อื่น�่ ๆ ต้้องการให้้ปรัับปรุุงโลโก้้ (logo) ของแอปพลิิเคชััน (application) ในคู่่�มืือการใช้้งานให้้เป็็ นโลโก้้
ล่่าสุุด หลัังจากนั้้�นนำำ�ผลการประเมิินจากแบบสอบถามความคิิดเห็็นมาปรัับปรุุงแก้้ไข รวมถึึงสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�
จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััวถึงึ การใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงในระยะเวลา 2 เดืือนที่่ผ่� า่ นมา เจ้้าหน้้าที่่จิ� ปิ าถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ที่่เ� ป็็ นผู้้แ� นะนำำ�การใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงกัับผู้้เ� ข้้าชม ให้้ความเห็็นว่่า ถ้้าเป็็ นคนรุ่่�นใหม่่ เยาวชน และ
ผู้้เ� ข้้าชมที่่คุ้้� น� เคยกัับเทคโนโลยีี จะสามารถใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงได้้เป็็ นอย่่างดีี ส่่วนผู้้สูู� งอายุุ คนที่่ไ� ม่่คุ้้น� เคยกัับ
เทคโนโลยีี จะต้้องใช้้เวลาเรีียนรู้้ขั้้� น� ตอนการใช้้งานของสื่่อ� เสมืือนจริิง แต่่ก็ส็ ามารถใช้้ได้้ นอกจากนี้้�ยังั มีีเรื่่อ� งของ
สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่่ช้้� า ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิงได้้ แล้้วทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไข ติิดตามผลอีีกครั้้�ง
ในระยะเวลา 2 เดืือน
ในการติิดตามผลระยะที่่� 2 ได้้ผลจากประเด็็นข้้อคำำ�ถามแบ่่งตามห้้องจััดแสดงดัังนี้้� ห้้องจััดแสดงการ
แต่่งกายชาติิพันั ธุ์์�ในจัังหวััดราชบุุรี ี ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด 4.70 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นเทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิง
มีีความน่่าสนใจซึ่่ง� ผลการประเมิินได้้ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุดเช่่นเดีียวกัับการติิดตามผลช่่วง 2 เดืือนแรก ส่่วนค่่าเฉลี่่ย�
รองลงมา 4.38 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็น ภาพและเสีียงในสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความชััดเจน ส่่วนค่่าเฉลี่่ย� น้้อยที่สุ�่ ดุ 4.10
คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นความสะดวกของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่�อเสมืือนจริิง ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยรองลงมา 4.13 คืือ
ข้้อคำำ�ถามประเด็็นความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง ส่่วนห้้องจััดแสดงภููมิิปััญญาการ
ทอผ้้าจกไทยวน ค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด 4.43 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นเทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความน่่าสนใจ
ส่่วนค่่าเฉลี่่ย� รองลงมา 4.35 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นภาพและเสีียงในสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความชััดเจน ส่่วนค่่าเฉลี่่ย�
น้้อยที่่สุ� ดุ 4.05 คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็นความสะดวกของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยรองลงมา 4.18
คืือข้้อคำำ�ถามประเด็็น ความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง (รายละเอีียดดัังตารางที่�่ 4)
ส่่วนคำำ�แนะนำำ�อื่น�่ ๆ คืือต้้องการให้้มีีจุดุ ในการส่่องสื่่อ� เสมืือนจริิงมากกว่่านี้้� โดยรวมถึึงห้้องจััดแสดงอื่่น� ๆ ด้้วย
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และควรมีีเครื่่อ� งมืือสมาร์์ทโฟนของจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััวเป็็ นของส่่วนกลางไว้้บริิการ
ตารางที่่ � 4 แสดงคะแนนค่่าเฉลี่่ย� จากแบบสอบถามความคิิดเห็็นที่่มี� ต่ี ่อสื่่อ� เสมืือนจริิง
รายการประเมิิ น

ติิ ดตามผลครั้้�งที่่� 1

ติิ ดตามผลครั้้�งที่่� 2

1. เทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความน่่าสนใจ

4.75

4.70

2. ความสะดวกของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4.15

4.10

3. ภาพ และเสีียงในสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความชััดเจน

4.30

4.38

4. ได้้รัับความรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากสื่่อ� เสมืือนจริิงในระดัับใด

4.20

4.25

5. ความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4.48

4.13

1. เทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความน่่าสนใจ

4.33

4.43

2. ความสะดวกของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4.10

4.05

3. ภาพ และเสีียงในสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความชััดเจน

4.30

4.35

4. ได้้รัับความรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากสื่่อ� เสมืือนจริิงในระดัับใด

4.60

4.23

5. ความพึึงพอใจโดยภาพรวมจากการใช้้งานสื่่อ� เสมืือนจริิง

4.28

4.18

ห้้องจััดแสดงการแต่่งกายของชาติิ พันั ธุ์์�ในจัังหวััดราชบุุรีี

ห้้องจััดแสดงภููมิิ ปััญญาการทอผ้้าจกไทยวน

	จากการติิดตามผลทั้้�ง 2 ช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่าประเด็็นเทคนิิคการนำำ�เสนอสื่่อ� เสมืือนจริิงมีีความ
น่่าสนใจ โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� สููงสุุด ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้เห็็นว่่าสื่่อ� เสมืือนจริิงเมื่่อ� นำำ�มาใช้้จะทำำ�ให้้เกิิดความน่่าสนใจในการชมมากขึ้้น�
ประเด็็นภาพและเสีียง เทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิมมีีความชััดเจนมีีค่า่ เฉลี่่ย� สููงรองลงมา อัันเป็็ นผลเนื่่�องมาจาก
การปรัับปรุุงพััฒนาสื่่�อจากการประเมิินปัั ญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในช่่วงแรก ส่่วนประเด็็นความพึึงพอใจโดยภาพรวม
จากการใช้้งานเทคโนโลยีีความเป็็ นจริิงเสริิม มีีค่า่ เฉลี่่ย� น้้อยรองจากสุุดท้้าย เนื่่�องจากการใช้้งานที่่จำ� �ำ เป็็ นต้้อง
มีีการเรีียนรู้้วิ� ธีิ กี าร รวมถึึงสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่มี�่ คี วามเร็็วต่ำ��ำ ค่่าเฉลี่่ย� น้้อยสุุดยังั เป็็ นประเด็็นความสะดวก
ของขั้้�นตอนในการใช้้งานสื่่�อเสมืือนจริิง หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�ผลการประเมิินจากแบบสอบถามความคิิดเห็็น
มาปรัับปรุุงแก้้ไขสื่่อ� เสมืือนจริิงให้้สมบููรณ์์มากขึ้้น�
สรุุปผลการวิิ จัยั
1. สื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� พั�่ ฒ
ั นามาจากการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชน เพื่่อ� นำำ�ไปจััดแสดงในจิิปาถะภััณฑ์์สถาน
บ้้านคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรี ี จะประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ด้้วยเทคโนโลยีีสื่อ�่ เสมืือนจริิงเป็็ น
สื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� นการจััดแสดง เนื่่�องจากผู้้ชมจ
� ะสามารถใช้้โทรศััพท์สม
์ าร์์ทโฟน ซึ่ง�่ เป็็ นเครื่่อ� งมืือการสื่่อ� สารสมััยใหม่่
ในระบบดิิจิทัิ ลั ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต และเป็็ นเครื่่�องมืือการสื่่�อสารที่มี�่ บทบ
ี าทกัับสังั คมในปัั จจุุบันั โดย
เทคโนโลยีีสื่�อ่ เสมืือนจริิงที่ส่�่ ่องตามห้้องจััดแสดงเพื่่�อเล่่นภาพเคลื่่�อนไหวและเสีียงในการอธิิบายเนื้้�อหาตาม
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จุุดต่่าง ๆ ของห้้องจััดแสดงแต่่ละห้้อง โดยอาศััยหน้้าจอโทรศััพท์สม
์ าร์์ทโฟนแทนการใช้้หน้้าจอจากเครื่่อ� งเล่่น
วีีดิทัิ ศน์
ั ์ที่ใ�่ ช้้การไม่่ได้้ เพื่่อ� อธิิบายเนื้้�อหาในส่่วนต่่าง ๆ ของห้้องจััดแสดงเสริิมจากสื่่อ� ประเภทของจริิงและสื่่อ�
ประเภทของจำำ�ลอง
2. ความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่่มี� ต่ี อ่ จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี
ค่่าเฉลี่่ย� ที่่ไ� ด้้มีคี วามเหมาะสมค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมาก
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
	จากการวิิจัยั สามารถอภิิปรายผลได้้ดัังนี้้�
สื่่�อเสมืือนจริิงที่่ทำ� �ำ การวิิจัยั และพััฒนามีีประสิิทธิภิ าพ จากการพิิจารณาคะแนนเฉลี่่ย� ของแบบแสดง
ความคิิดเห็็นเพื่่อ� ความพึึงพอใจของผู้้เ� ข้้าชมที่มี�่ ต่ี อ่ จิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้า้ นคููบััว ตำำ�บลคููบััว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรี ี มีีความเหมาะสมอยู่่�ในระดัับมาก เป็็ นเพราะการผลิิตสื่่�อเสมืือนจริิงมีีการดำำ�เนิินการอย่่างเป็็ นระบบ
ด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การสำำ�รวจปัั ญหาที่เ�่ กิิดขึ้้น� กำำ�หนดแนวทางและ
วางแผนแก้้ไขปัั ญหา ลงมืือปฏิิบัติั ผลิ
ิ ติ สื่่�อผ่่านการตรวจสอบจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ นำำ�ผลที่ไ�่ ด้้มาปรัับปรุุงแก้้ไข
มีีการนำำ�ไปใช้้จริิง และติิดตามผลการใช้้เพื่่อ� ปรัับปรุุงแก้้ไขสื่่อ� จนเสร็็จสมบููรณ์์ ซึ่่ง� เป็็ นการผลิิตสื่่อ� อย่่างเป็็ นลำำ�ดับขั้้
ั น�
ด้้วยการมีีส่่วนร่่วมชุุมชนสามารถผลิิตสื่่�อและแก้้ไขปรัับปรุุงสื่่�อได้้ด้้วยตนเอง ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ
Bangthamai, Boonpasert, & Saneewong Na Ayuthaya (2015) ได้้พัฒ
ั นาสื่่อ� การเรีียนรู้้แ� บบมีีส่ว่ นร่่วมกับั
ชุุมชน โดยใช้้แหล่่งเรีียนรู้้โ� บราณคดีีหนองราชวััตร จัังหวััดสุพุ รรณบุุรี ี เพื่่อ� ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้เ� ชิิงสร้้างสรรค์์
ผลการประเมิินการใช้้สื่่อ� การเรีียนรู้้ร่� ่วมกับกิ
ั จิ กรรมการเรีียนรู้้เ� ชิิงสร้้างสรรค์์แบบมีีส่่วนร่่วมกับั ชุุมชนโดยใช้้
แหล่่งเรีียนรู้้โ� บราณคดีีหนองราชวััตร เพื่่อ� การเรีียนรู้้ที่� สร้้
�่ างสรรค์์ ทำำ�ให้้หน่่วยงานบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองราชวััตร
ผู้้นำ� ำ� และผู้้ที่� มี�่ ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องได้้ตระหนัักและเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาแหล่่งโบราณคดีีหนองราชวััตร
โรงเรีียนในเขตที่่ตั้้� ง� ของแหล่่งโบราณคดีีหนองราชวััตร ได้้เล็็งเห็็นถึึงการส่่งเสริิมให้้ผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้ต� ามศัักยภาพ
ที่่ต� นมีีโดยใช้้แหล่่งเรีียนรู้้ใ� นชุุมชน ได้้ชิ้้น� งานที่่เ� ป็็ นสื่่อ� การเรีียนรู้้รูู� ปแบบสื่่อ� มััลติิมีเี ดีียและสื่่อ� วีีดิทัิ ศน์
ั ์ รวมถึึง
สื่่อ� สิ่่�งพิิมพ์สำ์ �ำ หรัับประชาสััมพัันธ์์ นอกจากนี้้�ยังั สอดคล้้องกัับ Tosakul, Thongtha, Nilawan, Kamudyodhin,
& Wiriyawit (2016) ได้พั้ ฒั นาสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วมเรื่่อ� งศีีลห้้าของนัักเรีียนมััธยมตอนต้้น : กรณีีศึกึ ษา
โรงเรีียนในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร ทำำ�ให้้ได้สื่้ �อ่ สิ่่�งพิิมพ์ป์ ระเภทโปสเตอร์์เรื่่�องศีีลห้้า ทั้้�งนี้้�นัักเรีียนได้เ้ ข้้ามา
มีีส่ว่ นร่่วมในการผลิิตสื่่อ� ทั้้�ง 3 ระดัับ ดัังนี้้� 1) การมีีส่ว่ นร่่วมโดยบุุคคล 2) การมีีส่ว่ นร่่วมโดยเนื้้�อหา 3) มีีส่ว่ นร่่วม
โดยกระบวนการ หลัังจากการมีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ได้มี้ กี ารสำำ�รวจความพึึงพอใจ พบว่่า
นัักเรีียนมีีความพึึงพอใจในระดัับมาก ทำำ�ให้้เห็็นว่่าการใช้้กระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมในการผลิิตสื่่อ� สามารถสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมให้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของพิิพิธิ ภััณฑ์์ทางประวััติศิ าสตร์์ชาติิพันั ธุ์์�ของชาวไทยวน โดยเฉพาะ
คนในชุุมชน หนุ่่�มสาวชาวไทยวนที่่โ� ตมาในยุุคกระแสโลกาภิิวัตน์
ั ์ ใช้้สื่่อ� สมััยใหม่่ เพื่่อ� ดึึงดููดความสนใจให้้เกิิด
ความเข้้าใจในประวััติิศาสตร์์ชาติิพันั ธุ์์�ของชาวไทยวนในจิิปาถะภััณฑ์์สถานบ้้านคููบััว เป็็ นการส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้ทั้้� ง� ตััวบุุคคล เนื้้�อหาและกระบวนการ
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