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ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสำรวจชุมชน 
 
1. ที่ตั้ง 
    หมู่ที่ ................ แขวง ......................................... เขต .................................. จังหวัด ...... ........................... 
    สำรวจวันที่ ..................... เดือน ................................................ พ.ศ. . ........................................................ 
2. แผนที่ชุมชน (participant mapping / transects) 
 
 
 
 
 
 
3. เหตุการณ์สำคัญในชุมชน (time line) 
 

เวลา เหตุการณ์สำคัญ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4. สภาพชุมชน 
 4.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
.......................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 4.2 ทรัพยากรธรรมชาติ  
............................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 4.3 การคมนาคม 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................................................................................................................... . 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-686- 
 

 4.4 สถานที่สำคัญ 
............................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 4.5 สภาพชุมชนโดยทั่วไป 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
5. สภาพทางสังคมและการศึกษา 
 5.1 ประวัติชุมชน 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................... ................................ 
 
 5.2 การปกครอง 
.................................................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 5.3 องค์กรในชุมชน 
................................................................. .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 5.4 ผู้นำในชุมชนและบทบาทของผู้นำ 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................... ................ 
 5.5 การรวมกลุ่มในชุมชน 
.......................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 5.6 การศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
 
 5.7 ศาสนา 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 5.8 สาธารณูปโภค 
..........................................................................................................................................................................  
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 5.9 ค่านิยม ความเชื่อ 
.................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 5.10 ปัญหาในชุมชน 
....................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ........................................................................... 
 
6. ประชากร 
 6.1 จำนวนประชากร ........................................ คน 
 6.2 จำนวนครัวเรือน ..........................................หลงั 
 6.3 จำนวนคนในครัวเรือน ................................. คน 
 6.4 จำนวนผู้อยู่ในวัยแรงงาน ............................. คน 
 6.5 จำนวนผู้สูงอายุ ............................................ คน  
 
7. สภาพทางวัฒนธรรม 
 7.1 ประวัติการค้นพบด้านวัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
 
 7.2 แหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
 
 7.3 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับแหล่งวัฒนธรรม 
........................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 7.4 ความรู้และทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อวัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................... ....................................................................................................  
 
8. การจัดลำดับฐานะรายได้ของคนในชุมชน (matrix ranking) 
 

กลุ่มอาชีพ จำนวน (%) รายละเอียด / เหตุผล 
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9. เครือข่ายทางสังคม (social network analysis) 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
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แบบสังเกตกจิกรรมชุมชน 
 
ข้อมูลกิจกรรม............................................................................................................................. ..................... 
วันที่................เดือน..................................พ.ศ.....................สถานที.่............................................................... 
พฤติกรรมที่สังเกต............................................................................................................................. ............... 
ผู้ถูกสังเกต.........................................................................................................................................................  
การมีส่วนร่วมของผู้สังเกต................................................................................................................... ............ 
ผลการสังเกต............................................................................................................................. ........................ 
.................................................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................. ........................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
สถานที่สัมภาษณ์ .......................................................................... 
บ้านเลขท่ี ..................  หมู่ ..............  แขวง .................................... เขต ...................................... ...... 
จังหวัด ...................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์ วัน .....................................วันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ. ............... .... 
เวลาที่สัมภาษณ์ ..............................................................................  น. 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ .....................................................................  นามสกุล ...................................... ................................... 
2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี ..................  หมู่ ..............  แขวง .................... ................ เขต ............................................ 
จังหวัด ...................................................................................................  
3. หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................... ..... 
4. อายุ .......................................................... 
5. อาชีพ ................................................................ 
6. รายได้ ................................................................ บาท / ปี 
7. สถานภาพ .............................................. 
8. จำนวนสมาชิกในครอบครัว ................................................. คน 
9. ระดับการศึกษา ............................................... สาขาวิชา .............................................................................  
14. บทบาทหน้าที่ในชุมชน ............................................................................ 
15. กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชน 
......................................................................... .................................................................................................  
ตอนที่ 2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้าง 
2. ต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคคลในการผลิตมีอะไรบ้าง 
3. การผลิตมีข้ันตอนอย่างไร 
4. การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นอย่างไร 
5. การถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างไร 
6. ปัญหา อุปสรรคมีอะไรบ้าง 
7. แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างไรบ้าง 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การจดัการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
สถานที่สัมภาษณ์ .......................................................................... 
บ้านเลขท่ี ..................  หมู่ ..............  แขวง .................................... เขต ........................... ................. 
จังหวัด ................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ์ วัน .....................................วันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ.  ................... 
เวลาที่สัมภาษณ์ .............................................................................. น. 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ .....................................................................  นามสกุล ...................................... ................................... 
2. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................... 
3. อายุ .......................................................... 
4. อาชีพ .................................................... ตำแหน่ง ..................................  
5. สถานที่ทำงาน ............................................................................................................. ................................. 
6. รายได้ ................................................................ บาท / เดือน 
7. ระดับการศึกษา ................................ สาขาวิชา ...........................................................................................  
 
ตอนที่ 2  การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
1. ทรัพยากรการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง 
2. การวางแผนการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
3. บุคลากรและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
4. งบประมาณสำหรับการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
5. อาคารและสถานที่ในการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
6. การเผยแพร่ความรู้ของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
7. การบริการและการอำนวยความสะดวกของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
8. การประชาสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
9. การดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
10. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
11. แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การใช้ประโยชนแ์หล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
สถานที่สัมภาษณ์ .......................................................................... 
บ้านเลขท่ี ..................  หมู่ ..............  แขวง .................................... เขต ...................................... ...... 
จังหวัด ...................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์ วัน .....................................วันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ.  ................... 
เวลาที่สัมภาษณ์ .............................................................................. น. 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ .....................................................................  นามสกุล ...................................... ................................... 
2. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................... 
3. อายุ .......................................................... 
4. อาชีพ .................................................... ตำแหน่ง ..................................  
5. สถานที่ทำงาน ............................................................................................................. ................................. 
6. รายได้ ................................................................ บาท / เดือน 
7. ระดับการศึกษา ..................................................... สาขาวิชา ............................................. ......................... 
    สถาบันการศึกษา ............................................................... ................... 
 
ตอนที่ 2  การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
1. แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ไปใช้ประโยชน์มีอะไรบ้าง 
2. กลุ่มบุคคลที่ได้ไปใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีกลุ่มใดบ้าง 
3. การวางแผนการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
4. งบประมาณสำหรับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
5. การดำเนินงานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
6. การบริการและการอำนวยความสะดวกของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
7. การประชาสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
8. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานการไปใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
9. แนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพ้ืนทีฝ่ั่งธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนในลำดับต่อไป แบบสอบถามมี 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตอนที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ       1. ชาย    2. หญิง 
2. ระดับชั้นที่ศึกษา   1. มัธยมศึกษาปีที่ 4   2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. อาชีพหลักของครอบครัว (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ธุรกิจส่วนตัว   2. พนักงานบริษัท  3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. แม่บ้าน 
 5. เกษียณ   6. เกษตรกร   7. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/พนักงานห้างร้าน 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัว 
 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี   3. ปริญญาโท   3. ปริญญาเอก 

5. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครัว 
 1. ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน   2. 10,000 - 15,000 บาท ต่อเดือน 
 3. 15,001 - 20,000 บาท ต่อเดือน   4. 20,001 - 25,000 บาท ต่อเดือน 
 5. 25,001 - 30,000 บาท ต่อเดือน  6. 30,001 – 35,000 บาท ต่อเดือน 
 7. 35,001 - 40,000 บาท ต่อเดือน  8. มากกว่า 40,000 บาท ต่อเดือน 

6. ที่พักอาศัยของครอบครัว 
 1. กรุงเทพมหานคร   2. นนทบุรี   3. นครปฐม   4. สมุทรสาคร  
 5. สมุทรสงคราม  6. สมุทรปราการ  5. อ่ืนๆ ...................................................................... 

7. พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 
 1. รถยนต์ส่วนบุคคล   2. รถประจำทาง   3. รถจักรยานยนต์   4. รถแท๊กซี่ 

8. ครอบครัวท่านมักเลือกหาข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวจากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. หนังสือ/วารสาร   2. หนังสือพิมพ์  3. อินเทอร์เน็ต   4. เพ่ือน/ญาติ 
 5. บริษัทนำเที่ยว    6. ประสบการณ์ตนเอง 7. โทรทัศน์    8. วิทยุ 

9. จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว 
 1. 1 – 2 ครั้ง / ปี   2. 3 – 4 ครั้ง / ปี   3. ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี   4. ไมไ่ด้ไปท่องเที่ยว 

10. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว   2. นิยมไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน   3. นิยมไปท่องเที่ยวเองส่วนตัว 
 4. นิยมไปท่องเที่ยวกับสถานศึกษา / ที่ทำงาน   5. นิยมไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 
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ตอนที ่2  ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คำชี้แจง  ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในข้อที่ท่านมีความคิดเห็นว่าเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ท่านคิดว่าน่าจะ

มาท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเขตพ้ืนทีฝ่ั่งธนบุรี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
 3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร         4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี             6. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 7. พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอน   8. ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน   9. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
 10. ตลาดน้ำวัดสะพาน   11. ชุมชนบ้านบุ        12. ชุมชนบ้านช่างหล่อ  13. บ้านจักรยาน 
 14. อุทยาน ร.3            15. พิพิธภัณฑ์ศิริราช   16. ประเพณีชักพระ 
 17. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
ตอนที ่3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คำชี้แจง  ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในระดับความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าตรงกับสภาพของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
5  แทน  มากท่ีสุด 4  แทน  มาก 3  แทน  ปานกลาง 2  แทน  น้อย 1  แทน  น้อยที่สุด 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      
2. กำหนดพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ำ      
3. จัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวไดดี้      
4. จัดการขยะ น้ำเน่าเสียในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและไม่ทำลาย

สิ่งแวดล้อม เช่น มีถังขยะเพียงพอ  
     

5. ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม      
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน      
7. ส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย      
8. โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง      
9. มีเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย      
10. มีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน โทรศัพท์ ร้านค้า 

ห้องน้ำ รถโดยสารสาธารณะ 
     

11. มีความพร้อมด้านที่นั่งพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว      
12. มีความพร้อมด้านร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว      
13. มีบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดี      
14. ให้การต้อนรับและเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว      
15. ให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้นำชมสำหรับนักท่องเที่ยว      
16. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ ตลาดน้ำ วัด พิพิธภัณฑ์      
17. ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 
 

     

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
18. ให้บริการช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูล

ท่องเที่ยว การจองเรือ 
     

19. ให้บริการฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
20. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ      
21. สร้างการร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      
22. พัฒนาของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน      
23. ไดใ้ห้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว อย่างเพียงพอ      
24. พัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ      
25. ประชาชนมีส่วนดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น ลำคลอง วัด      
26. ประชาชนมีส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     

27. ประชาชนรว่มตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติการและประเมินผลการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

     

28. ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร      
29. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดี เช่น ห้องน้ำ ที่บริการนักท่องเที่ยว      
30. มีค่าใช้จ่ายไม่แพง สมเหตุสมผล      
31. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทำให้สามารถท่องเที่ยวได้หลายแห่งในวันเดียว      
32. มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน      
33. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีท่ีมีความสวยงามและน่าเรียนรู้ เช่น วัด       
34. วิถีชีวิตริมคลองในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม      
35. ตลาดน้ำในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ มีผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์

ชุมชน สินค้าต่างๆ ให้เยี่ยมชมและเลือกซ้ือมากมาย 
     

 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพ้ืนทีฝ่ั่งธนบุรี 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมสี่วนร่วม 

 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ใน

เขตพ้ืนทีฝ่ั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแนวทางสำหรับ
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนทีฝ่ั่งธนบุรีให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
2. อายุ   1. ต่ำกว่า 20 ปี   2. 20 - 30 ปี   3. 31 – 40 ปี  

 4. 41 – 50 ปี   3. 51 – 60 ปี    4. 61 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  1. ต่ำกว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปริญญาโท  4. ปริญญาเอก 
4. ขนาดของสถานศึกษา 

 1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 
 2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 
 3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต ่600 – 1,499 คน) 
 4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 

5. ประเภทของสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา) 
 2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
6. สังกัดของสถานศึกษา 

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 3. กรุงเทพมหานคร 

7. ระดับชั้นที่สอน  1. อนุบาล  2. ช่วงชั้นที่ 1  3. ช่วงชั้นที่ 2  4. ช่วงชั้นที่ 3  5. ช่วงชั้นที่ 4 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 
 1. คณิตศาสตร์   2. ภาษาไทย    3. วิทยาศาสตร์   4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5. ภาษาต่างประเทศ  6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  7. สุขศึกษาและพลศึกษา  8. ศิลปะ 
9. ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน 

 1. ไม่เกิน 5 ปี  2. 6 – 10 ปี   3. 11 – 15 ปี   4. 16 – 20 ปี 
 5. 21 – 25 ปี  6. 26 – 30 ปี  7. 31 – 35 ปี   8. 36 – 40 ปี 
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ตอนที ่2 การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
คำชี้แจง  ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในระดับความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าตรงกับความเป็นจริงที่สถานศึกษาของ

ท่านได้ดำเนินงาน 
5  แทน  มากท่ีสุด 4  แทน  มาก 3  แทน  ปานกลาง 2  แทน  น้อย 1  แทน  น้อยที่สุด 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. มีนโยบายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
2. มีนโยบายการอนุรักษ์และสืบทอดแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
3. มีนโยบายการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
4. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
5. มีแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
6. มีมาตรการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
7. รณรงค์การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
8. สนับสนุนให้ครู บุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพื่อนำมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     

9. จัดสรรงบประมาณสำหรับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
11. เปิดโอกาสให้ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
     

12. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
13. จัดประชุม อบรม และรับฟังความคิดเห็นของครผูู้สอนเกี่ยวกับการใช้แหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
     

14. บูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน      
15. นิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการการใช้

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
     

16. ประเมินผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม      
17. รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้แหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
     

18. นำผลการประเมินมาใช้วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานการ
ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

     

19. การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

     

20. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

21. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วิถีชีวิตริมคลอง ตลาด
น้ำ 

     



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-698- 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
22. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร

สถานที่และสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวังเดิม วัด 
     

23. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ทำขันลงหิน 

     

24. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี เช่น ประเพณีชักพระ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธี 

     

 
ตอนที ่3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.......................................................................... ...............................................................................................  
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 1 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 2 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เล่มที่ ผู้วิจัย ประเภทของการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 3 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เล่มที่ ผู้วิจัย พ้ืนที่ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 4 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เล่มที่ ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 5 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เล่มที่ ผู้วิจัย ผลการวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะในการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ 
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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย ฉบับท่ี 6 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เล่มที่ ผู้วิจัย 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรม 
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
งานวิจัยเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
ชื่อผู้วิจัย................................................................................... ปีที่ทำวิจัยเสร็จ............ ............... 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... .......................................... 
ประเภทงานวิจัย    งานวิจัยเชิงปริมาณ    งานวิจัยเชิงคุณภาพ    งานวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
 
คำชี้แจง แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนี้ใช้สำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จงทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับคุณลักษณะของงานวิจัยที่ประเมิน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมินงานวิจัยที่กำหนดไว้ 

 

คุณลักษณะของงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ชื่อเรื่องงานวิจัยมีความชัดเจน      
2. ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง      
3. วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการวิจัย      
4. เรื่องท่ีทำวิจัยมีความสำคัญและมีประโยชน์      
5. สมมุติฐานการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล      
6. การกำหนดขอบเขตของการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล 

     

7. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน      
8. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย      
9. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีความทันสมัย      
10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาวิจัย      
11. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาวิจัย      
12. การกำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับปัญหา
วิจัย 

     

13. การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร      
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ      
15. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับปัญหาวิจัย      
16. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีคุณภาพ      
17. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม      
18. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม      
19. การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและ
เหมาะสม 
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คุณลักษณะของงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
20. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และปัญหาของการวิจัย 

     

21. การอภิปรายผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุม
ประเด็นปัญหาการวิจัย 

     

22. ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีความเหมาะสม      
23. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านการนำไปปฏิบัติจริง      
24. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านวิชาการ      
25. การนำเสนอรายงานการวิจัยชัดเจนและครบถ้วน      
26. การเขียนรายงานการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ      
27. ภาคผนวกประกอบไปด้วยสาระท่ีเสริมความรู้ในงานวิจัย      
28. คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวม      
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 

คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
1. ชื่อเรื่องงานวิจัยมีความชัดเจน 5 แทน ชื่อเรื่องงานวิจัยระบุตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ประชากร

ที่ศึกษา และวิธีการศึกษา 
4 แทน ชื่อเรื่องงานวิจัยระบุตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และ
ประชากรที่ศึกษา 
3 แทน ชื่อเรื่องงานวิจัยระบุตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 
2 แทน ชื่อเรื่องงานวิจัยระบุตัวแปรตาม 
1 แทน ชื่อเรื่องงานวิจัยไม่ได้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 

2. ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

5 แทน ปัญหาการวิจัยชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และระบุ
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ประชากรที่ศึกษา และวิธีการศึกษา 
4 แทน ปัญหาการวิจัยชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และระบุ
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และประชากรที่ศึกษา 
3 แทน ปัญหาการวิจัยชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และระบุ
ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 
2 แทน ปัญหาการวิจัยชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และระบุ
ตัวแปรตาม 
1 แทน ปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

3. วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อ
เรื่องและปัญหาการวิจัย 

5 แทน วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการ
วิจัย ระบุตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ประชากรที่ศึกษา และมีการ
จัดเรียงวัตถุประสงค์ตามลำดับของการศึกษาและระดับของ
ปัญหาวิจัย 
4 แทน วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการ
วิจัย ระบุตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และประชากรที่ศึกษา 
3 แทน วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการ
วิจัย ระบุตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 
2 แทน วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการ
วิจัย และระบุตัวแปรตาม 
1 แทน วัตถุประสงค์การวิจัยไมส่อดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหา
การวิจัย 

4. เรื่องท่ีทำวิจัยมีความสำคัญและมี
ประโยชน์ 

5 แทน เรื่องที่ทำวิจัยมีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อศาสตร์ที่ศึกษา 
ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
4 แทน เรื่องที่ทำวิจัยมีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อศาสตร์ที่ศึกษา 
และทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ 
3 แทน เรื่องที่ทำวิจัยมีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อศาสตร์ที่ศึกษา 
2 แทน เรื่องที่ทำวิจัยมีความสำคัญ แต่ไม่มีประโยชน์ต่อศาสตร์ที่
ศึกษา 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
1 แทน เรื่องที่ทำวิจัยไมม่ีความสำคัญ และไม่มีประโยชน์ต่อ
ศาสตร์ที่ศึกษา 

5. สมมุติฐานการวิจัยมีความเหมาะสม 
ชัดเจน และสมเหตุสมผล 

5 แทน สมมุติฐานการวิจัยมีทิศทาง มีการระบุตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย และมีหลักการหรือเหตุผล
ประกอบการตั้งสมมุติฐานและสามารถทดสอบได้ 
4 แทน สมมุติฐานการวิจัยมีทิศทาง มีการระบุตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย และมีหลักการหรือเหตุผล
ประกอบการตั้งสมมุติฐาน 
3 แทน สมมุติฐานการวิจัยไม่มีทิศทาง มีการระบุตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย และมีหลักการหรือเหตุผล
ประกอบการตั้งสมมุติฐาน 
2 แทน สมมุติฐานการวิจัยไม่มีทิศทาง มีการระบุตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม ที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
1 แทน ไม่มีสมมุติฐานการวิจัย 

6. การกำหนดขอบเขตของการวิจัยมี
ความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล 

5 แทน กำหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมีการระบุตัวแปร 
ประชากรที่ศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษา และมีหลักการหรือเหตุผล
รองรับอย่างสมเหตุสมผล 
4 แทน กำหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมีการระบุตัวแปร 
ประชากรที่ศึกษา และช่วงเวลาที่ศึกษา 
3 แทน กำหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมีการระบุตัวแปร และ
ประชากรที่ศึกษา 
2 แทน กำหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมีการระบุตัวแปรและ
ประชากรที่ศึกษาไม่ครบถ้วน 
1 แทน ไม่มีการกำหนดขอบเขตของการวิจัย 

7. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 5 แทน นิยามศัพท์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการอย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วน และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวัดตัว
แปรไว้อย่างชัดเจน 
4 แทน นิยามศัพท์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการอย่าง
ครอบคลุม และครบถ้วน 
3 แทน นิยามศัพท์ในเชิงทฤษฎี 
2 แทน นิยามศัพท์ไม่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา 
1 แทน ไม่ได้นิยามศัพท์ 

8. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

5 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยมีรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกัน มีการ
สังเคราะห์ สรุปเนื้อหาที่ศึกษาในแต่ละหัวข้อ และมีการอ้างอิง
ครบถ้วน 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
4 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยมีรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกัน และมีการ
อ้างอิงครบถ้วน 
3 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยมีรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกัน แต่มีการ
อ้างอิงไมค่รบถ้วน 
2 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยมีรายละเอียดที่ไมส่ัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน 
และมีการอ้างอิงไม่ครบถ้วน 
1 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไมส่อดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย 

9. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีความทันสมัย 

5 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัย โดยมีการศึกษา
ปีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
4 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัย โดยมีการศึกษา
ปีย้อนหลังไม่เกิน 7 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
3 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัย โดยมีการศึกษา
ปีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
2 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่มีความทันสมัย โดยมี
การศึกษาปีย้อนหลังเกิน 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
1 แทน รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความทันสมัย โดยมีการศึกษาปี
ย้อนหลังเกิน 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ 

10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 

5 แทน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา โดยมีแนวคิดและทฤษฎีสนับสนุน และนำเสนอเป็น
แผนภาพที่ทำให้สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาได้
ง่ายและชัดเจน 
4 แทน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา โดยมีแนวคิดและทฤษฎีสนับสนุน และนำเสนอเป็น
แผนภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาไมช่ัดเจน 
3 แทน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา โดยไม่มีแนวคิดและทฤษฎีสนับสนุน และนำเสนอ
เป็นแผนภาพที่ทำให้สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
ศึกษาได้ง่ายและชัดเจน 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
2 แทน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษา โดยไม่มีแนวคิดและทฤษฎีสนับสนุน และนำเสนอ
เป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจนชัดเจน 
1 แทน ไม่ได้ระบุกรอบแนวคิดในการวิจัย 

11. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

5 แทน แบบแผนการวิจัย การออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการวัดตัวแปร และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ความสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
4 แทน แบบแผนการวิจัย การออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และ
การออกแบบการวัดตัวแปร มีความสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
3 แทน แบบแผนการวิจัย และการออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
2 แทน แบบแผนการวิจัยมีความสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
1 แทน แบบแผนการวิจัย การออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการวัดตัวแปร และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่
สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

12. การกำหนดประชากรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 

5 แทน กำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย โดยระบุเหตุผลในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายวิธีการคำนวณหรือเกณฑ์ในการกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
4 แทน กำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย โดยระบุเหตุผลในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 
3 แทน กำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย 
2 แทน กำหนดประชากรเหมาะสมกับปัญหาวิจัย แต่การกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างไมเ่หมาะสมกับปัญหาวิจัย 
1 แทน กำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างไมเ่หมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย 

13. การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากร 

5 แทน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรที่ศึกษา 
4 แทน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม 
3 แทน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรที่ศึกษา 
2 แทน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
1 แทน ไม่มีการระบุการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 5 แทน มีการระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

เกี่ยวกับความเที่ยง ความตรง และมีการรายงานค่าสถิติคุณภาพ
ของเครื่องมืออย่างครบถ้วน 
4 แทน มีการระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกี่ยวกับความเที่ยง ความตรง และมีการรายงานค่าสถิติคุณภาพ
ของเครื่องมือไม่ครบถ้วน 
3 แทน มีการระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกี่ยวกับความเที่ยง ความตรง 
2 แทน มีการระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกี่ยวกับความเที่ยง หรือความตรง 
1 แทน ไม่มีการระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกี่ยวกับความเที่ยง ความตรง 

15. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหมาะสมกับปัญหาวิจัย 

5 แทน มีการระบุกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย และระบุแหล่งข้อมูล สถานที่ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และมีการดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
4 แทน มีการระบุกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย และระบุแหล่งข้อมูล สถานที่ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
3 แทน มีการระบุกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย 
2 แทน มีการระบุกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ไมเ่หมาะสม
กับปัญหาวิจัย 
1 แทน ไมร่ะบุกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

16. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีคุณภาพ 5 แทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีระดับการวัดหรือลักษณะของ
ข้อมูลสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ระบุการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4 แทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีระดับการวัดหรือลักษณะของ
ข้อมูลสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 แทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีระดับการวัดหรือลักษณะของ
ข้อมูลสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
2 แทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีระดับการวัดหรือลักษณะของ
ข้อมูลสอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1 แทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีระดับการวัดหรือลักษณะของ
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
17. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
เหมาะสม 

5 แทน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย และระดับการวัดของข้อมูล โดยมีการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ และสามารถนำมาใช้ใน
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ 
4 แทน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย และระดับการวัดของข้อมูล โดยมีการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ 
3 แทน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย และระดับการวัดของข้อมูล 
2 แทน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย 
1 แทน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ปัญหาวิจัย และระดับการวัดของข้อมูล 

18. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม 5 แทน การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ปัญหาวิจัย การสรุปผลการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
4 แทน การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ปัญหาวิจัย และการสรุปผลการวิจัย 
3 แทน การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ปัญหาวิจัย 
2 แทน การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
1 แทน การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

19. การแปลความหมายของการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสม 

5 แทน การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ 
4 แทน การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 
3 แทน การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ปัญหาวิจัย มีความถูกต้อง 
2 แทน การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัย แต่ไมส่อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ปัญหาวิจัย 
1 แทน การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลไมส่อดคล้อง
กับข้อค้นพบจากการวิจัย 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
20. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และปัญหาของการวิจัย 

5 แทน ผลสรุปที่ได้รับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
และปัญหาวิจัย โดยครอบคลุมปัญหาวิจัย และสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างชัดเจน 
4 แทน ผลสรุปที่ได้รับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
และปัญหาวิจัย โดยครอบคลุมปัญหาวิจัย แต่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ไมช่ัดเจน 
3 แทน ผลสรุปที่ได้รับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
และปัญหาวิจัย แต่ไมค่รอบคลุมปัญหาวิจัย 
2 แทน ผลสรุปที่ได้รับไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ปัญหาวิจัย 
1 แทน ผลสรุปที่ได้รับไมม่ีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย และปัญหาวิจัย 

21. การอภิปรายผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหา
การวิจัย 

5 แทน อภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัย ครอบคลุมปัญหา
วิจัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีการแสดงเหตุผลและ
เชื่อมโยงทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตเพ่ือยืนยันความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
4 แทน อภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัย ครอบคลุมปัญหา
วิจัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีการแสดงเหตุผลและ
เชื่อมโยงทฤษฎีเพื่อยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิจัย 
3 แทน อภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัย ครอบคลุมปัญหา
วิจัย ไมค่รอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีการแสดงเหตุผลและ
เชื่อมโยงทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตเพ่ือยืนยันความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
2 แทน อภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัย ไมค่รอบคลุมปัญหา
วิจัย ไมค่รอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีการแสดงเหตุผลและ
เชื่อมโยงทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตเพ่ือยืนยันความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
1 แทน อภิปรายผลไมส่อดคล้องกับผลการวิจัย ไมค่รอบคลุม
ปัญหาวิจัย ไมค่รอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีการแสดงเหตุผล
และเชื่อมโยงทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีตเพ่ือยืนยันความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 

22. ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีความ
เหมาะสม 

5 แทน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นแนวคิดท่ีได้มาจากการดำเนิน
งานวิจัย กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยที่ได้รับ โดยแสดง
เหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ และเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-714- 
 

คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
4 แทน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หรือข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นแนวคิดท่ีได้มาจากการดำเนิน
งานวิจัย กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยที่ได้รับ โดยแสดง
เหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ และเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 
3 แทน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หรือข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นแนวคิดท่ีได้มาจากการดำเนิน
งานวิจัย กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยที่ได้รับ โดยแสดง
เหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ 
2 แทน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หรือข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นแนวคิดท่ีได้มาจากการดำเนิน
งานวิจัย กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยที่ได้รับ 
1 แทน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หรอืข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานวิจัย กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยที่ได้รับ 

23. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านการ
นำไปปฏิบัติจริง 

5 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในระดับประเทศ 
4 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในระดับภูมิภาค 
3 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในระดับจังหวัด 
2 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในระดับอำเภอ 
1 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในระดับชุมชน 

24. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านวิชาการ 5 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีได้สร้างองค์ความรู้
ใหม่ พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
4 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีได้สร้างองค์ความรู้
ใหม่ พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด 
3 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีได้สร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
2 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีได้พัฒนาทฤษฎีและ
แนวคิดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1 แทน การวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีได้นำทฤษฎีและ
แนวคิดที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ 

25. การนำเสนอรายงานการวิจัยชัดเจน
และครบถ้วน 

5 แทน การนำเสนอรายงานการวิจัยครบถ้วนในหัวข้อสำคัญ โดย
มีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และปัญหาวิจัย มีการจัดระบบการนำเสนอ
เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย การใช้ภาษาสื่อสารชัดเจน 
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
4 แทน การนำเสนอรายงานการวิจัยครบถ้วนในหัวข้อสำคัญ โดย
มีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และปัญหาวิจัย มีการจัดระบบการนำเสนอ
เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 
3 แทน การนำเสนอรายงานการวิจัยครบถ้วนในหัวข้อสำคัญ โดย
มีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และปัญหาวิจัย มีการจัดระบบการนำเสนอ
เป็นขั้นตอน 
2 แทน การนำเสนอรายงานการวิจัยครบถ้วนในหัวข้อสำคัญ โดย
มีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และปัญหาวิจัย 
1 แทน การนำเสนอรายงานการวิจัยไมค่รบถ้วนในหัวข้อสำคัญ 
หรือมีรายละเอียดที่สำคัญไม่ครบถ้วน ไมช่ัดเจน หรือไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและปัญหาวิจัย 

26. การเขียนรายงานการวิจัยถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

5 แทน การเขียนรายงานการวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภาษาท่ีใช้มีการสะกดคำท่ีถูกต้อง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาเหมาะสม สละสลวย อ่าน
เข้าใจง่าย มีการจัดรูปแบบการพิมพ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4 แทน การเขียนรายงานการวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภาษาท่ีใช้มีการสะกดคำท่ีถูกต้อง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาเหมาะสม สละสลวย อ่าน
เข้าใจง่าย 
3 แทน การเขียนรายงานการวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภาษาท่ีใช้มีการสะกดคำท่ีถูกต้อง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2 แทน การเขียนรายงานการวิจัยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
1 แทน การเขียนรายงานการวิจัยไมถู่กต้องตามหลักวิชาการ หรือ
การอ้างอิงไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน 

27. ภาคผนวกประกอบไปด้วยสาระท่ี
เสริมความรู้ในงานวิจัย 

5 แทน มีการนำเสนอเอกสารที่สำคัญไว้ในภาคผนวก ได้แก่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างครบถ้วน และมีการจัด
เรียงลำดับอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน
การวิจัย 
4 แทน มีการนำเสนอเอกสารที่สำคัญไว้ในภาคผนวก ได้แก่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างครบถ้วน มีความสอดคล้องกับ
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คุณลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
เนื้อหาในรายงานการวิจัย 
3 แทน มีการนำเสนอเอกสารที่สำคัญไว้ในภาคผนวก ได้แก่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล มีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจัย 
2 แทน มีการนำเสนอเอกสารที่สำคัญไว้ในภาคผนวก ได้แก่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
1 แทน มีการนำเสนอเอกสารที่สำคัญไว้ในภาคผนวก ได้แก่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ไมค่รบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในรายงานการวิจัย 

28. คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวม 5 แทน คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับสูง 
4 แทน คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 
3 แทน คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
2 แทน คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำ 
1 แทน คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ต่ำ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจสอบรูปแบบ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์  มัทธวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  สหพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
2. แบบสอบถาม เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3. แบบสังเกต แบบสำรวจ และแบบสัมภาษณ์ 
4. แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  แก้วสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์  มัทธวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ปิยะภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  สหพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.นฤมล  ปภัสรานนท์   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. แบบประเมินคุณภาพของงานวิจัย 
2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  สุขสุนัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  อุทุมพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ปิยะภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-720- 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับตรวจสอบคุณภาพของหนังสือประกอบการวิจัย 
 
1. หนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี : เขตบางกอกใหญ่ 
2. หนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี : เขตบางกอกน้อย 
3. หนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี : เขตตลิ่งชัน 
4. หนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี : เขตคลองสาน 
 

พระครูวิเศษ     วัดอนาคารามวรวิหาร 
พระครูอาทิตย์     วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  อุทุมพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  สหพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์  มัทธวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่องานวิจัย 
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รายชื่องานวิจัยสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ตาราง ผ 1  รายชื่องานวิจัยสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 
เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 

1 จันทิมา ปัทมธรรม
กุล และคณะ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2553 การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถสูงด้าน
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

2 ชาญชัย สุขสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

2554 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า
บนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3 ประสิทธิ์ พิทักษ์คช
วงศ ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

2554 การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี 

4 อมรทิพย์ เจริญผล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2550 การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

5 สุณิสา สมสมัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2550 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

6 คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 
มาเรียม นิลพันธุ์ 
และวรรณภา แสง
วัฒนะกุล 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

7 คณิต เขียววิชัย 
และวรรณภา แสง
วัฒนะกุล 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

8 คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

9 มาเรียม นิลพันธุ์ 
และศิริวรรณ วณิช
วัฒนวรชัย 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค ์
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
10 อนิรุทธ์ สติมั่น และ

เอกนฤน  
บางท่าไม้ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ 

11 จักรพงษ์ แพทย์
หลักฟ้า 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว 

12 เอกนฤน บางท่าไม้, 
สิริธร บุญประเสริฐ 
และ 
นรภัทร เสนีวงศ์ ณ 
อยุธยา 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2557 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งโบราณคดี
หนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

13 ดวงพร ปวงมาลา มหาวิทยาลัยเนชั่น 2557 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 
ในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา อำเภอเถิน สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง 
เขต 2 

14 สุธัญญา ด้วงอินทร์ 
และสัจจารีย์ ศิริชัย 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2559 การออกแบบและพัฒนารูปแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ออนไลน์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ นครศรีธรรมราช 

15 สุภามาศ อ่ำดวง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัดเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

16 ดี สูงสว่าง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2546 การส่งเสริมความสามารถและเจตคติ 
ในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนและธรรมชาติ 

17 ภัทราวดี ศิริวรรณ 
และจิราภรณ์ เอื้อ
ศิริพรฤทธิ์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมินนทบุรี 

2559 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี 

18 รุจิเรข โกมินทร
ชาติ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2559 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทุนของ
เครือข่ายอินแปง 

19 ไพฑูรย์ ไล้เลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 การพัฒนามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ในพิพิธภัณฑ์ทหารไทย 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
20 สิริรัตน์ สีสมบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับการฟ้ืนฟู 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวซอง 
21 กัลยา ซองรัมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 การศึกษาพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

สำหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

22 มะลิวรรณ สุวรรณ
พฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ 

2552 การจัดการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไท
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

23 โฉมศรี อินสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

2553 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เมืองสุพรรณ
ในอดีต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

24 มาลีรัฐ สมภาร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2550 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง 
สมุนไพร โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 
2 

25 สุธีรา อุทโท มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2553 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณีผู้ไทย 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

26 ประนอม ทั่งจันทร์
แดง 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2553 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  
เรื่อง ชุมชนคำแคนดินแดนน้ำตาห้วยเข 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

27 ยุทธพงศ์ มาตย์
วิเศษ และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ 

2554 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

28 ฐานนิตย์ สุพรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2549 การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
เรื่อง พิธีส่งเคราะห์ของชุมชนบ้านผาตั้ง 
ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

29 วัชรี เกณฑ์ปัญญา มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2551 การจัดทำแผนที่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เพ่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในอำเภอดอยหล่อ 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

30 โศรดา อัมพิลาศรัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2555 การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ที่รองรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552 - 2561) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 

31 ธิดารัตน์ นาคบุตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

2552 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาขา
ทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

32 เบ็ญจมาศ สหะเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

2550 การบริหารแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 
2 

33 เรณุกา ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

2557 การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอ่างทอง 

34 พระประดิษญ์  
คำมุงคุณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

2551 การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้า
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดต้น
ตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  
เขต 1 

35 เอมอร อนุภัทรสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

2550 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
ดงเจริญ (วังงิ้ว) กิ่งอำเภอดงเจริญ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 
2 

36 สมชาย ศรีเอียด มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

2553 การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง : ศึกษา
กรณีแหล่งเรียนรู้การเกษตรเพ่ือการ
พ่ึงตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บ้าน
คลองทุเรียน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
37 ขวัญฤทัย เทศปั่น มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 
2549 การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

38 วรรณพร ตุลยาพร วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว
กรุงเทพ 

2554 การพัฒนามัคคุเทศก์อาชีวศึกษาโดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

39 เรียม พุ่มพงษ์
แพทย์ 

กรมศิลปากร 2555 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 

40 ณัฏฐ์จริยา  
รอดพฤกษ์ภูมิ 

มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 

2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

41 จินดา กาวงษ์กลาง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2550 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลคำ
แคน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

42 ปัฐยารัช ธรรม
วงษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 การพัฒนาสื่อการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

43 สกนธ์ ภู่งามด ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 การพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมบทบาทการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของพิพิธภัณฑ์ล้าน
ของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

44 ทิพรัตน์ มาศเมธา
ทิพย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้น
กระบวนการวิจัยสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
3 : กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้กล้วยตาก
อินทรีย์บ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก 

45 ขวัญฐิตาพร 
ชวัลฐากรรัชต ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2557 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
ในสถาบันการศึกษา  
เรื่อง หอเกียรติยศ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

46 มนวรรณ์ บุญศรี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2552 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
ส่วนร่วม กรณีศึกษาป่าสาธารณะหนอง
ตะแบก อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

47 พรพรรณ หงสไกร 
และวัชรี ชมภ ู

กรมศิลปากร 2555 การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
การตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

48 วิไล เดชตุ้ม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2551 การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การทำโครงงาน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวัด
โพธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

49 นงเยาว์ เชยสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

2550 การศึกษาแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเกาะเกร็ด 
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อำเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

50 ศิริพงษ์  
ปุณประเสริฐ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2551 การสร้างและผลการใช้แหล่งการเรียนรู้
ในท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนอง
หาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ตาราง ผ 2  รายชื่องานวิจัยสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 

1 กุสุมา ภูเสตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2 พรทิพย์ กิจเจริญ
ไพศาล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2553 การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดปทุมธานี 

3 จุฑารัตน์ เจือจิ้น มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัด
ตราด 

4 วีระพล ทองมา, 
วินิตรา ลีละ
พัฒนา และนวน
จันทร์ ทองมา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาว
จีนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 ทรงคุณ จันทจร, 
พิสิฏฐ์ บุญไชย 
และไพรัช ถิตย์
ผาด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการนำมาประยุกต์เป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ 

6 ปวีณา โทนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

2554 การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาวเขาเผ่าลีซอ 

7 นราวดี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร ์

2556 รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 

8 วริศรา บุญ
สมเกียรติ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

2555 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน 

9 ชุมพล รอดแจ่ม วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2555 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
10 เสาวภา 

ไทพยวัฒน์ และ
คณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

2555 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

11 จิราภรณ์ พรหม
เทพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : แผนนำเสนอ
โบราณสถานศิลปะขอมในจังหวัด
สกลนคร 

12 ธิติรัฐ ธรรมจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียณ 
จังหวัดราชบุรี 

13 ณัฐกานต์ เพ็งหา
พันธ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 การพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย 

14 นงลักษณ์ โพธิ์
ไพจิตร และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

2555 แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันจากความคาดหวัง
และการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก
กิจกรรมสังคม/สาธารณะของ
นักท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย 
 

15 ภูวดล เนตร
ประชา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี 

16 สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญ
วงษ์ และบงกช 
เจนชัยภูม ิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 การศึกษาศักยภาพเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ผู้ไท บ้านหนองห้าง ตำบล
หนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

17 ธัญชนก คล้าย
สังข ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2554 ภาพลักษณ์ ความภักดีของ
นักท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

18 อนงค์ ไต่วัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

2555 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา
ตลาดน้ำตะเคียน อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
19 สมหมาย เสถียร

ธรรมวิทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2554 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
ตลาดน้ำคลองลัดมะยมในเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

20 กนกวรรณ ชูชาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 การจัดการความรู้ทางทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยผู้นำชุมชน เพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาหมอน ดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

21 แม่ชีกฤษณา 
รักษาโฉม, แสวง 
นิลนามะ และ
พระมหาเกรียง
ศักดิ์ อินทปญโญ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

2556 รูปแบบและกระบวนการจัดการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาใน
ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ : 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทาง
บุญ” สู่ “เส้นทางธรรม” 

22 กฤษณพงศ์ ภู่
กลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554 การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ย่านคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี 

23 นิจิรา คลังสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี 

24 ปาณิภัส ติ
ปะวรรณา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
ตลาดเก่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาด
บ้านใหม่และตลาดคลองสวน 100 
ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

25 อาจารี รุ่งเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 การใช้เอกลักษณ์จาก
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

26 สุชาณัฐ วนิช
ปริยญากุล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบ
สะพายเป้ 

27 อมรรัตน์ เปี่ยม
ดนตรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 การใช้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี 

28 อินทิรา พงษ์นาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

29 ภูชิษา ปันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใชร้ถราง
ที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน 

30 อาภาพร กระโหม
วงศ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการประกอบกิจการที่
พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 

31 อัจฉรา ศรีพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้า
และบริการในอุสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

32 ดวงกมล เวชวงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการ
ท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และตลาดท่าน้ำ : ศึกษากรณีชุมชน
ยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี 

33 กิติพงษ์ เทียน
ตระกูล และคณะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 การสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ตระหนัก
ในความเป็นไทยโดยการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม 

34 มันทนา ฉ่องสวน
อ้อย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ
โรงแรมที่มีการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

35 อรพรรณ ฐานะศิ
ริพงศ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 กระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบท
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีถนนถลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

36 ปริวัตร ปาโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 

37 พรรณปพร ภิรมย์
วงษ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษา
กรณีผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า 
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
38 พงษ์เกษม สิงห์

รุ่งเรือง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 การศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิง

วัฒนธรรมของชาวภูไทเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

39 ปรีชา คุวินทร์
พันธุ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว 

40 ศราวุฒิ วัชระปัน
ตี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 ทัศนคติและพฤติกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่พักบริเวณถนนข้าวสาร 

41 ศิริพร วุฒิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ชาติในโครงการรณรงค์ทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย 

42 ศุภกร ประทุมถ่ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 การศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

43 ธันยา นวลละออง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี 

44 ฐิตินันท์ เตชไกร
ชนะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงศิลปะของหอศิลป์เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

45 วันใหม่ แตงแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 

46 วรเมธ ยอดบุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการ
ท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวม
มิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

47 นิสากร บุญเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 

48 ชุติรัตน์ เจริญสุข 
และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

2558 การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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เล่มที่ ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่ทำวิจัย งานวิจัย 
49 กฤษดา ขุ่ยอาภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตำบลลวง
เหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

50 กาญจนา สุคัณธ
สิริกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

2556 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายชื่อประชาชนที่ให้ข้อมูล 
 
ตาราง ผ 3  รายชื่อประชาชนที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 นางสาวศิริวรรณ เจือนรัมย์ เลขที่ 197 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

2 นายปรีดา โคตร์ภู เลขที่ 140 ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

3 นายสิทธิชัย พูลสวัสดิ์ เลขที่ 319/1 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญ
รูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

4 นายนพรัตน์ เครือเช้า โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชร
เกษม 20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

5 นายประพันธ์ สหพัฒนา เลขที่ 97 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
6 นางสาวภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง

วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
7 นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขที่ 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
8 นางสาวตรีรัตน์ หนูเจริญ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขที่ 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
9 นายนราธิป ทองเพ่ิมพลอย เลขที่ 122 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
10 พระครูวิเศษ วัดอนงคามรามวรวิหาร เลขที่ 41 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
11 นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขท่ี 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
12 นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขท่ี 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
13 นางสาวยุภานันท์ ศิลาดำ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขท่ี 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
14 นางสาวปนัดดา ชาญณรงค์กุล โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เลขท่ี 32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
15 นางวรุณวรรณ ออกรรัมย์ โรงเรียนวัดประยุรวงศ ์เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด

กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
16 นายสมพงษ์ ธรรมวิริยารักษ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด

กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง ผ 3  รายชื่อประชาชนที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

17 นางสาวจารุวรรณ แพนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

18 นางสาวจุฑามาศ ทองนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

19 นางสาวมุกดา กิมหมัง เลขที่ 13/12 หมู่ 8 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

20 นายทรงกรด กาพย์แก้ว เลขที่ 34/38 หมู่ 8 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

21 นางสาวกิตติยา สุขกิจ เลขที่ 246 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 

22 นายณัฐกิตติ์ ผ่องใส เลขที่ 16/31 ซอยอิสรภาพ 25 ถนนอิสรภาพ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

23 นายนิติกร เมืองกลาง เลขที่ 4/30 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่าง
หล่อ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

24 นายวัชรพงษ์ ประโยชน์ เลขที่ 342/2 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

25 นางสาวจุฑามาศ ชั่งสินค้า เลขที่ 295 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

26 นางสาวจันทรกานต์ ปานชาติ เลขที่ 276/56 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

27 นางสาวรุจิรา เยี่ยมชลคำ เลขที่ 99/99 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

28 เด็กหญิงเทียรทิพย์ ชัยรัตน์ลีตระกูล เลขที่ 11 ซอยอิสรภาพ 2 ถนนเทศบาล 2 แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

29 เด็กชายภคพล กำแพงใหญ่ เลขที่ 46 ซอยอิสรภาพ 26 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลป์
ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

30 เด็กหญิงนภัสสร หาสวนขวัญ เลขที่ 67/11 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

31 เด็กหญิงจันทรา บุตรเงิน เลขที่ 1078/208 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

32 เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ำจีน เลขที่ 45 ซอยสามแยกมารยาท แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

33 เด็กชายสุรเชษฐ์ วงษ์หาญ เลขที่ 28 ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง ผ 3  รายชื่อประชาชนที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

34 เด็กหญิงศรุดา แซ่อ้วง เลขที่ 231 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนบางกอกใหญ่ แขวง
ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

35 เด็กหญิงไพจิตรา จิรัชดา เลขที่ 47/1 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

36 เด็กหญิงปิยะพร สาคร เลขที่ 5 ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

37 เด็กหญิงสกุลนี กิ่งถา เลขที่ 9/28 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

38 เด็กหญิงกาญจนา เกยกลาง เลขที่ 49/5 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

39 เด็กชายศุภกร แซ่อ้วง เลขที่ 231 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

40 เด็กหญิงจิดาภา พุ่มอำนวย เลขที่ 20 ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

41 เด็กหญิงปิยาดา จรราวัฒน์ เลขที่ 27 ซอนเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

42 เด็กหญิงณัฐณิชา ชาครจิรเกียรติ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

43 เด็กหญิงจันทรา บุตรเงิน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

44 เด็กหญิงนันทกาญ นันทะโคตร โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

45 เด็กชายภคพล กำแพงใหญ่ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

46 เด็กหญิงเฑียรทิพย์ ชัยรัตน์ลี้ตระกูล โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

47 เด็กหญิงนภัสสร หาสวนขวัญ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

48 เด็กหญิงวิคตอร์เรีย ภู่ทอง โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

49 เด็กชายสุรเดษฐ์ วงษ์หาญ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

50 เด็กชายณัฐพงศ์ คล้าจีน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง ผ 3  รายชื่อประชาชนที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

51 เด็กหญิงปิยะพร สาคร โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

52 เด็กหญิงกาญจนา เกยกลาง โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

53 เดก็ชายศุภกร แซ่อ้วง โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

54 นางสาวศิริวรรณ เจือนรัมย์ โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

55 เด็กหญิงจิดาภา พุ่มอำนวย โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

56 เด็กหญิงปิยาดา จรรยาวัฒน์ โรงเรียนวัดทองศาลางาม เลขที่ 299/11 ซอยเพชรเกษม 
20 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

57 นางสาวจีรภัทร อาดนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

58 นางสาวนงเยาว์ อุทุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

59 นางสมจินตนา จิรายุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

60 นายปรีชา  ธนะวิบูลย ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

61 นางสาวทรงชนก อินทิชัย  พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เลขที่ 3 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
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ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย 
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ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ตาราง ผ 4  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 

คุณลักษณะของงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 
�̅� SD 

1. ชื่อเรื่องงานวิจัยมีความชัดเจน 4.00 0.00 
2. ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 5.00 0.00 
3. วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการวิจัย 5.00 0.00 
4. เรื่องท่ีทำวิจัยมีความสำคัญและมีประโยชน์ 5.00 0.00 
5. สมมุติฐานการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล 2.00 1.00 
6. การกำหนดขอบเขตของการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล 3.00 0.00 
7. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 3.67 0.58 
8. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
9. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีความทันสมัย 3.00 0.00 
10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 2.33 1.15 
11. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
12. การกำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
13. การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 5.00 0.00 
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 5.00 0.00 
15. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
16. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีคุณภาพ 5.00 0.00 
17. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
18. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
19. การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสม 5.00 0.00 
20. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหา
ของการวิจัย 

5.00 0.00 

21. การอภิปรายผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหา 
การวิจัย 

5.00 0.00 

22. ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
23. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 0.00 
24. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านวิชาการ 5.00 0.00 
25. การนำเสนอรายงานการวิจัยชัดเจนและครบถ้วน 5.00 0.00 
26. การเขียนรายงานการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ 5.00 0.00 
27. ภาคผนวกประกอบไปด้วยสาระท่ีเสริมความรู้ในงานวิจัย 5.00 0.00 
28. คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวม 4.00 0.00 
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ตาราง ผ 5  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

คุณลักษณะของงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 
�̅� SD 

1. ชื่อเรื่องงานวิจัยมีความชัดเจน 4.00 0.00 
2. ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 5.00 0.00 
3. วัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่องและปัญหาการวิจัย 5.00 0.00 
4. เรื่องท่ีทำวิจัยมีความสำคัญและมีประโยชน์ 5.00 0.00 
5. สมมุติฐานการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล 2.00 0.00 
6. การกำหนดขอบเขตของการวิจัยมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมเหตุสมผล 3.67 0.58 
7. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 3.67 0.58 
8. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
9. รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีความทันสมัย 3.00 0.00 
10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 3.00 0.00 
11. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
12. การกำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
13. การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 5.00 0.00 
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 5.00 0.00 
15. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 5.00 0.00 
16. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีคุณภาพ 5.00 0.00 
17. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
18. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
19. การแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสม 5.00 0.00 
20. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหา
ของการวิจัย 

5.00 0.00 

21. การอภิปรายผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหา 
การวิจัย 

5.00 0.00 

22. ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีความเหมาะสม 5.00 0.00 
23. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 0.00 
24. ประโยชน์ของการวิจัยในด้านวิชาการ 5.00 0.00 
25. การนำเสนอรายงานการวิจัยชัดเจนและครบถ้วน 5.00 0.00 
26. การเขียนรายงานการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ 5.00 0.00 
27. ภาคผนวกประกอบไปด้วยสาระท่ีเสริมความรู้ในงานวิจัย 5.00 0.00 
28. คุณภาพงานวิจัยโดยสรุปในภาพรวม 4.00 0.00 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร  บาลศิร ิ
    Assist Prof. Dr.Nithipattara Balsiri 
สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  272  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  10600 
ที่อยู ่ 27 ซอยพรมแดน 9  แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์  02-890-2292 (ท่ีทำงาน)  02-409-2073 (ท่ีบ้าน)  089-811-0292 (มือถือ) 
โทรสาร  02-890-2292 
E-mail :  nithipat798@yahoo.com 
 
ประวัติการศึกษา 
ค.บ. (การประถมศึกษา)  โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 4  กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D., ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจัยการศึกษา)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการทำงาน 
1.  กลุ่มงานวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    
     กระทรวงศึกษาธิการ 
2.  กลุ่มงานวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
     กระทรวงศึกษาธิการ 
3.  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
     กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ในการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
5.  ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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6.  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7.  ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.  ผู้ประเมินอภิมานภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
     ในการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัย   
9.  ผู้ประเมินอภิมานภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
     ในการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
10.  ผู้ประเมินอภิมานภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
     ในการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
11. กรรมการและเลขานุการ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
12. รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
13. กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
14. กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
15. กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
16. กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
17. กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
18. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
19. ผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารทางวิชาการ 
20. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
21. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
หนังสือ/ตำราทางวิชาการ 
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (ปี พ.ศ. 2553) 
2. การวิจัยทางการศึกษา (ปี พ.ศ. 2554) 
3. หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (ปี พ.ศ. 2554) 
4. สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัย (ปี พ.ศ. 2555) 
5. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2556) 
6. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (ปี พ.ศ. 2557) 
7. สถิติประยุกต์ขั้นสูงเพื่อการวิจัย (ปี พ.ศ. 2557) 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ปี พ.ศ.2563) 
9. การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (ปี พ.ศ.2563) 
 
งานวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลกลับคืนในเทคนิคเดลฟายระหว่างการให้ข้อมูลกลับคืนด้วยค่าสถิติที่

แตกต่างกัน (ปี พ.ศ. 2544) 
2. การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (ปี พ.ศ. 2544) 
3. การประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2545) 
4. การประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ปี พ.ศ. 2546) 
5. การศึกษาสภาพและปัญหาของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (ปี พ.ศ. 2546) 
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6. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปี พ.ศ. 2547) 
7. การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปี พ.ศ. 2547) 
8. การติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปี พ.ศ. 2548) 
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง 

เป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษาการเพ้นภาพบนกระดองปู หมู่บ้านสาขลา  ตำบลนาเกลือ   
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ (ปี พ.ศ. 2549) 

10. การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (ปี พ.ศ. 2550) 
11. กระบวนการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในโครงการโอลิมปิควิชาการ  

(ปี พ.ศ. 2551) 
12. องค์พระสมุทรเจดีย์และอัตลักษณ์ของเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (ปี พ.ศ. 2552) 
13. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต: การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการ

พหุระดับแบบผสม (ปี พ.ศ. 2553) 
14. การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยภมูิปัญญาท้องถิ่น :  วิถีชีวิตชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี (ปี 

พ.ศ. 2555) 
15. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญา

บัณฑิต (ปี พ.ศ. 2555) 
16) การจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถี

ชีวิตชุมชนป่าชายเลน (ปี พ.ศ.2556) 
17) อัตลักษณ์และชีวิตหลังโรงละครของศิลปินไทย (ปี พ.ศ.2557) 
18) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2558) 
19) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชน (ปี พ.ศ.2560) 
20) การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2563) 
21) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปี พ.ศ.2563) 
22) การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปี พ.ศ.2563) 
 
การเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ 
1.  A Research Synthesis and Structural Equation Model Validation of Critical Thinking, 

Proceeding of The International Conference : New Directions in Education, Assumption 
University of Thailand, The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning 
(ASAIHL), and The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) 

2.  A Research Synthesis and Structural Equation Model Validation of Critical Thinking, 
Printed Journal, Scholar, Volume 3, No.1, 2011, Assumption University, Thailand 

3. Factors Affecting Critical Thinking of Undergraduate Students of Rajabhat Universities, The 
International Conference : The Excellence in Teacher Education and Research Innovation,  
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Under The Project of The 120th Thai Education Anniversary Celebration to Honor His 
Majesty The King : The Teacher of The Land, Thailand 

4. Research-Based Teacher Development Project Using Regional Knowledge and Wisdom of 
Dhonburi Rajabhat University : Community Life Style in Dhonburi Region, The International 
Conference : An Ascendant Asia-Pacific : International Higher Education in the 21st Century 

5. The Development of Instructional Model Based on CPBR Model Enhancing Critical Thinking 
of Undergraduate Students, The International Conference : Education, Language, Society 
and Science in ASEAN and its Neighbors, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China 

6. Management System of Community Enterprise Based on Sufficiency Economy Philosophy 
for Sustainable Development, The International Conference : The Global Business, 
Management Information System, Economics and Finance Research Conference, Tokyo, 
Japan 

7. Management System of Community Enterprise Based on Sufficiency Economy Philosophy 
for Sustainable Development, The Journal of American Academy of Business, Cambridge 
University, New York, USA 

8. Restoration and Conservation of Ecological System, Way of Life, and Local Wisdom of 
Mangrove Forest Community, The International Conference : The Informatics, 
Environment, Energy and Applications Conference, Shanghai, People’s Republic of China 

9. Restoration and Conservation of Ecological System, Way of Life, and Local Wisdom of 
Mangrove Forest Community, The International Proceedings of Chemical, Biological and 
Environmental Engineering, Science and Engineering Institute, USA 

10. The Participatory Management of Community for Restoration and Conservation of 
Ecology System, Way of Life, Local Wisdom, and Identity of Mangrove Forest Community, 
The International Conference : The Finance, Global Management, Economics & 
Information Technology Research Conference, New York, USA 

11. The Participatory Management of Community for Restoration and Conservation of 
Ecology System, Way of Life, Local Wisdom, and Identity of Mangrove Forest Community, 
The Journal of American Business Review, New York, USA 

12. The Management System of Ecotourism and Cultural Tourism for Sustainable Community 
Development, The International Conference : The Economics, Finance, MIS & 
International Business Research Conference, London, UK 

13. The Management System of Ecotourism and Cultural Tourism for Sustainable Community 
Development, The Journal of American Business Review, New York, USA 

14. The Development of Research Based Model to Enhance Critical Thinking, Cognitive Skills 
and Culture and Local Wisdom Knowledge of Undergraduate Students, The Proceeding of 
International Science Index, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 
Berlin, Germany 
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1 5 .  The Participatory Management of Community for Restoration and Conservation of 
Ecology System, Way of Life, Local Wisdom, and Identity of Mangrove Forest Community, 
The Proceeding of 13th International Conference Inter-University Cooperation Program 
“ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and 
Environmental Stability” Miyazaki, Japan  

16. The Participatory Management of Cultural Tourism for Conservation and Transmission of 
Way of Life, Local Wisdom, and Identity of Mon Community, Bang Khun Thian District, 
Bangkok, NIC-HUSOC II: The 2 nd “National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences, Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities 
and Social Sciences in the Digital Age)” Mandalay University of Distance Education, 
Mandalay, Republic of the Union of Myanmar 

 
การเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติ 
1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการรับรู้ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ชุมชนป่าชายเลน เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14, 
กรุงเทพมหานคร 
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การวิจัยและพัฒนาชุมชน การประเมินโครงการ การประเมินองค์การ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โปรแกรม 
LISREL และโปรแกรม Mplus 
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