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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ        
2. เพ่ือศึกษาการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร งานวิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญา แหล่งเรียนรู้ และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นแนวทางในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือการรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร และการ
ส ารวจภาคสนาม 3 วิธี ไดแ้ก่ การสังเกต การสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มประชากรตวัอย่างคือ ผู ้
เรียนรู้ท่ีร้านหตัถกรรมไทยโบราณจ านวน 50 คน โดยใชร้ะยะเวลาการแจกแบบสอบถามคือ 23 สิงหาคม – 18 กนัยายน 2556 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ร้านหัตถกรรมไทยโบราณเป็นแหล่งการผลิตบาตรและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าบาตรดว้ยการ
ด าเนินงานร้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทัว่ไป ซ่ึงการจดัการแหล่งเรียนรู้ไม่ไดมี้การ
วางแผน เป็นการจดัการตามความคิดเห็นของเจา้ของแหล่งเรียนรู้       
 2. ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
เรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ไม่ไดจ้ดัตามความเหมาะสมของผูเ้รียนรู้และรูปแบบกิจกรรมขาดการส่งเสริมดา้นการปฏิบติั
และการอ่าน สภาพพ้ืนท่ีไม่อ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนรู้ บุคลากรไม่เพียงพอ การประชาสัมพนัธ์ไม่มีความ
หลากหลายและกระจายไม่ทัว่ถึง งบประมาณไม่มีการท ารายรับ-รายจ่าย และขาดความร่วมมือกบัคนในชุมชนบา้นบาตร  
 3. ขอ้เสนอแนะ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ควรจดัให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนรู้ในแต่ละวยั ควรท าทะเบียน
จดัระบบวตัถุส่ิงของในแหลง่เรียนรู้และจดัแสดงวตัถุส่ิงของต่างๆใหเ้ขา้ใจง่ายและบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญา
การท าบาตร ควรเพ่ิมการจดัแสดงป้ายนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการท าบาตร
ท่ีระลึก ฯลฯ ควรจดักิจกรรมในรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั ทั้งการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ปกติและร่วมกิจกรรมกบั
องคก์รภายนอกและการเรียนรู้นอกสถานท่ี  
 นอกจากนั้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ควรปรับปรุงภูมิทศัน์และบริเวณโดยรอบแหล่งเรียนรู้          
เพ่ิมจ านวนบุคลากร ท าประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คส์ส่วนตวั ขอร่วมมือกบัฝ่ายพฒันาชุมชนของเขต
ป้อมปราบฯช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย ท ารายรับ-รายจ่าย 
เพ่ือจะไดท้ราบว่าก าไรหรือขาดทุนและส่งเสริมการหารายไดเ้พ่ือน ามาเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแหล่ง
เรียนรู้ และการขอความร่วมมือจากคนในชุมชนบา้นบาตรเพ่ือร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
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 SUNEE PATTARAJIERAPAN: MANAGEMENT OF ALMS BOWL HANDMAKING 
AS A LEARNING CENTER: A CASE OF THAI TRADITIONAL HANDICRAFTS INDEPENDENT 
STUDY ADVISOR: ASST. PROF. PENPAN CHAROENPORN . 95 pp. 
 
 The purposes of this research are 1. to study in background of alms bowl hand making, the 
Thai traditional handicrafts 2 .to examine the management Thai traditional handicrafts as a learning 
center and 3. to identify the problems and suggest a guideline for the future management plan. The 
conceptual frameworks include the local wisdom learning center and National Educational Act 2542 B.E. 
The methodologies include literature review data collecting by field survey including observation 
informal interview and questionnaires. The sample size is 50 people collected between 23 August to    
18 September  2013.  
 The results of research as following :       
 1. Mrs. Kritsanar Sangchai the owner of the Thai traditional handicrafts preserved the 
making of alms bowl by establishing the learning center by herself.  The management at the centre 
depends of her and don’t have a plan.        
 2. The problems include the activities weren’t suitable for children as most of ,the 
activities were not support skill by learning by yourself the surrounding environment was not 
comfortable for learners. In addition, the learning center is a private owner not the state, so the Ban Batt 
community didn’t participate in any activities and events.      
 3. Based on above problems the guidelines for management are presented as follows the 
learning center should have the activities for children and adults the activities should support the making 
of alms bowl and reading about alms bowl stories the owner should keep the place clean in order to 
improve environment of learning center the owner should set a budget plan and involve the Ban Batt 
community to participate in creating the event and activities at learning center. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 งานค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง เพราะได้รับความกรุณาจากผู ้ช่วยศาสตราจารย ์                    
เพญ็พรรณ เจริญพร  รองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี ชูทรงเดช และรองศาสตราจารยช์นญั วงษว์ิภาค ท่ี
ช่วยใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการท างานคน้ควา้อิสระ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบคุณคุณกฤษณา แสงไชย และชาวบา้นบาตรท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า  
ท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ต่อผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างมากท่ีให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาปริญญาโท 
นอกจากนั้นขอขอบคุณเพื่อน CRM 3 นางสาวณัชนรี นุชนิยม นายเสริมศกัด์ิ ขุนพลและนางสาว
วรรณกร ชาวนาไร่ ท่ีคอยใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน า 
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