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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง  
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒ นธรรมแบบมีส่ วนร่วม เพ่ื อ เสริมสร้ างอัตลั กษณ์ ชุมชนบนฐาน เศ รษฐกิจ เชิ งสร้างสรรค์และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 บริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน 
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตอนที่ 5  ผลการศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม : การศึกษาแบบพหุกรณี 
 ตอนที่ 6 รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

 
ตอนที่ 1  บริบทชุมชน วถิีชีวิต ภูมปิัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์

ชุมชน 
 ในส่วนนี้เป็นการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และ 
อัตลักษณ์ชุมชน ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 4 เขต ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และ
เขตคลองสาน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 
เขต ได้แก่ 1) เขตธนบุรี 2) เขตคลองสาน 3) เขตบางกอกน้อย 4) เขตบางกอกใหญ่ 5) เขตตลิ่งชัน 6) เขตบาง
พลัด 7) เขตทวีวัฒนา 8) เขตหนองแขม 9) เขตบางแค 10) เขตภาษีเจริญ 11) เขตบางบอน 12) เขตบางขุน
เทียน 13) เขตจอมทอง 14) เขตทุ่งครุ 15) เขตราษฏร์บูรณะ ผลการวิจัยส่วนนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน 
ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร องค์ความรู้ที่ได้รับได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 5 
 
 1.1 ชุมชนเขตตลิ่งชัน 
 
 บริบทชุมชน 
 พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มีชุมชน 43 ชุมชน จำนวนประชากร 105,396 คน จำนวนครัวเรือน 41,207 
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 จาก สำนักงานเขตตลิ่งชัน, 2560) เขตตลิ่งชันเป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง
รอบสามด้าน เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพทางเศรษฐกิจมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ เขตตลิ่งชันมีเนื้อที่ประมาณ 32.855 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณา
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เขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางกอกน้อยและเขตบาง
พลัด ทิศใต้ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีศูนย์สาธารณสุข 1 แห่ง 3 สาขา 
สถานศึกษา 34 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร 16 แห่ง ส่วนสังกัดอ่ืนๆ 18 แห่ง วัด 30 แห่ง โดยมีพระอาราม
หลวง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหาร วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) วัดกาญจน
สิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง) ลานกีฬา 29 ลาน ถนนสายหลักในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มี 3 สาย คือ ถนนบรมราช
ชนนี ถนนราชพฤกษ์ และถนนพุทธมณฑลสาย 1 คลองในพ้ืนที่ จำนวน 27 คลอง อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักระบายน้ำ จำนวน 5 คลอง สำนักงานเขต จำนวน 22 คลอง  

ความเป็นมาของเขตตลิ่งชันว่า เดิมตลิ่งชันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ตั้งอยู่บริเวณคลอง
บางกอกน้อย ตำบลบางบำหรุ จากจดหมายเหตุบันทึกว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพันธุ์ พระ
ราชโอรสลำดับที่ 49ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้มีพระราชดำริให้จัดหาสถานที่
สำหรับก่อสร้างที่ว่าการอำเภอแขวงตลิ่งชัน พระยาอินทราธิบดีสีหราช ได้ให้หลวงนรพรรคพฤฒิกร ปลัดกรม
ผู้ช่วยอำเภอ และขุนบุรีรักษา กรมการอำเภอในสมัยนั้นจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งขุนบุรีรักษาได้ยื่นรายงาน
ว่า ได้จัดหาที่ตำบลสวนแดนแห่งหนึ่ง ริมคลองบางกอกน้อย บริเวณปากคลองวัดไก่เตี้ย มหาชนซึ่งมีกิจธุระ
เกี่ยวด้วยอำเภอไปมาได้สะดวกสมควรที่จะทำที่ว่าการได้ จึงได้เริ่มก่อสร้างที่ว่าการอำเภอตลิ่งชันที่ตำบลวัด
ไก่เตี้ย โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เม.ย. รัตนโกสินทร์ศก 123และได้เปิด “ที่ว่าการอำเภอตลิ่งชัน” 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. รัตนโกสินทร์ศก 123 

ต่อมาในราวปี พ.ศ.2457 ได้ย้ายที่ว่าการมาตั้งอยู่ที่ริมทางรถไฟสายใต้ ตำบลคลองชักพระเมื่อปี 
2514 มีการปฏิรูปการปกครองโดยรวมเอาจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 
และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรี เป็น “องค์การบริหารนคร–หลวงกรุงเทพ-
ธนบุรี” นอกจากนี้ ยังรวมเอาเทศบาลกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรี เป็นเทศบาลนครหลวง ต่อมาปี 2528 ได้
ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอตลิ่งชันจึงเป็นอำเภอหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนแปลงเป็นเขต
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลายาวนานถึง 115 ปี 

ปัจจุบันเขตตลิ่งชันมีพ้ืนที่ประมาณ 32.855 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น6แขวง 
ประกอบด้วย แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาดและแขวงบางเชือก
หนัง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรีทิศใต้ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและ
เขตบางแค ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย และทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขตตลิ่งชันมีผู้บริหารมาแล้ว รวมผอ.เขตคนปัจจุบัน จำนวน 41 ท่าน โดยผู้บริหาร
สำนักงานเขตตลิ่งชันท่านแรกคือ หลวงนรนิติผดุงการ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2466–2470 สำหรับ
ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่เขตตลิ่งชันในปัจจุบันคือ ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากที่ผ่านมามีการขยายตัวของหมู่บ้าน
จัดสรรเป็นจำนวนมาก มีการถมทางระบายน้ำธรรมชาติหลายแห่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก 
เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ ซึ่งทางเขตได้พยายามแก้ปัญหาอยู่ 

ขณะเดียวกัน เขตตลิ่งชันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยว
ชาวไทยคือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขต ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมาก รวมทั้ง
มีรายการทีวีมาถ่ายทำเผยแพร่หลายรายการ ทั้งนี้ ตลาดนัดตลิ่งชันมีอาหารพ้ืนบ้าน ผลไม้ท้องถิ่น รวมทั้งขนม
หวานต่างๆขึ้นชื่อหลายอย่าง นอกจากนี้ตลิ่งชันยังมีประเพณีท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมายาวนานจนเป็นที่รู้จักทั่วไป
คือประเพณีชักพระ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12หรือหลังวันลอยกระทง 2 วัน ทำให้เขตตลิ่งชันมี
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คำขวัญประจำเขตว่า “คู่ขนานลอยฟ้า พาสู่ตลิ่งชัน เขตขัณฑ์ไม้งาม ตลาดน้ำขึ้นชื่อ เลื่องลือประเพณีชักพระ” 
(https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok สืบค้นวันที ่11 เมษายน 2563) 
 
 วิถีชีวิต 
 ประชาชนในเขตตลิ่งชันยังคงประกอบอาชีพทำสวนผัก สวนผลไม้ และสวนกล้วยไม้ จำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีตลาดน้ำหลายแห่งเพ่ือจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสินค้าต่างๆ 
มีการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ำ จึงมีโปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือเยี่ยมชมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม
รมิฝั่งคลอง 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ชุมชนในเขตตลิ่งชันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในด้านการทำสวนกล้วยไม้ การบริหารจัดการตลาดน้ำ 
 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

รายชื่อแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียงบางแห่ง 
เพ่ือให้เกิดเส้นทางการศึกษา เรียนรู้ และท่องเที่ยว ในแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ นำเสนอได้ดังตาราง 
4.1 ส่วนสาระสำคัญของแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประกอบกับภาพถ่ายที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในลักษณะ
หนังสือประกอบภาพถ่าย ที่ได้พยายามนำเสนอให้ละเอียดมากที่สุด เพ่ือให้ผู้ศึกษาต่างๆ ได้เห็นความงดงาม
ของแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมไทย ประกอบกับได้เป็นการบันทึกภาพแหล่งเรียนรู้ในช่วงเวลาในปัจจุบันไว้
ด้วย สาระสำคัญดังกล่าวได้นำเสนอในหนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี : เขตตลิ่งชัน 
 
ตาราง 4.1  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 

 กลุ่มตลาดน้ำ  
1 ตลาดน้ำตลิ่งชัน ริมฝั่งคลองบางขุนศรี หรือคลองชักพระ ติดกับสำนักงาน

เขตตลิ่งชัน ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

2 ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เลขที่ 30 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

3 ตลาดน้ำวัดสะพาน วัดสะพาน ริมคลองบางน้อย เลขที่ 38 ถนนปากน้ำ-
กระโจมทอง แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

4 ตลาดน้ำวัดจำปา วัดจำปา เลขที่ 27 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางระมาด ถนน
พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

5 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน เลขที่ 300 ซอยชักพระ 17 ถนนชักพระ 
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1737085
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ตาราง 4.1  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 

 กลุ่มวัดและศาสนสถาน  
6 วัดปากน้ำฝั่งเหนือ เลขที่ 942 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ เขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
7 วัดปากน้ำฝั่งใต้ 

(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
เลขที่ 81 ซอยบางแวก 2 จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหา
สวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

8 วัดเกาะ เลขที่ 15 ซอยราชพฤกษ์ 8 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบาง
เชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

9 วัดมะพร้าวเตี้ย 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยพาณิชย์ธนบุรี แขวง
คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

10 วัดสะพาน เลขที่ 38 หมู่ที่ 7 ถนนปากน้ำ-กระโจมทอง แขวงบาง
พรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

11 วัดกระโจมทอง เลขที่ 14 ซอยปากน้ำกระโจมทอง ถนนราชพฤกษ์ แขวง
บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

12 วัดกำแพงบางแวก ซอยพาณิชย์ธน จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนราชพฤกษ์ แขวง
บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

13 วัดประสาท เลขที่ 26 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

14 วัดแก้ว เลขที่ 38 หมู่ 8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

15 วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร  
(วัดทอง) 

เลขที่ 686 ริมคลองบางพรมฝั่งเหนือ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

16 วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) 
หรือวัดรัชฎาธิฐาน วัดเงิน วัดเงินบาง
พรม วัดรัชฎา 

เลขที่ 692 ถนนแก้วเงินทอง หรือถนนฉิมพลี-วัด
รัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

17 วัดจำปา เลขที่ 27 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางระมาด ถนนพุทธมณฑล
สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

18 วัดโพธิ์ หรือวัดโพธิ์ล้ม เลขที่ 14 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

19 วัดมะกอก เลขที่ 18/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

20 วัดตลิ่งชัน เลขที่ 300 ซอยชักพระ 17 ถนนชักพระ แขวงคลองชัก
พระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

21 วัดช่างเหล็ก เลขที่ 430 ซอยวัดช่างเหล็ก ถนนฉิมพลี แขวงคลองชัก
พระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ตาราง 4.1  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
22 วัดมณฑป เลขที่ 35 ซอยวัดมณฑป ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
23 วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เลขที่ 26 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 
24 วัดอินทราวาส ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 22 บ้านคลองบางขุนพรหม ซอยประดู่ 

24 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
25 วัดเทพพล เลขที่ 30 หมู่ 14 คลองบางพรม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
26 วัดพิกุล เลขที่ 20 ซอยบางแวก 76 ถนนบางแวก (ซอยจรัญสนิท

วงศ์ 13 หรือซอยพาณิชยการธนบุรี) แขวงบางเชือกหนัง 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

27 วัดเพลง หรือวัดเพลงกลางสวน เลขที่ 44/2 ซอยวัดแก้ว แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

28 วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยสวนผัก 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

29 วัดกระจัง เลขที่ 31 ซอยบรมราชชนนี 67 (ซอยวัดกระจัง) ถนน
บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

30 วัดสมรโกฎิ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ซอยวัดสมรโกฏิ ถนนราชพฤกษ์ แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

31 วัดเรไร เลขที่ 845 ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

32 วัดนครป่าหมาก เลขที่ 65 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

33 วัดไก่เตี้ย เลขที่ 11 ซอยบรมราชชนนี 33 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันหมู่ กรุงเทพมหานคร 

34 วัดน้อยใน เลขที่ 48 ซอยวัดน้อยใน ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

35 วัดศิริวัฒนาราม เลขที่ 61/1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
36 เทวสถานพระศิวมหาเทพและพระแม่

ศรีอุมาเทวี 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 14/99 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด ถนนพุทธมณฑล 
สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มพิพิธภัณฑ์  
37 พิพิธภัณฑ์สุขสะสม 

(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
เลขที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระหว่างพุทธมณฑลสาย 
2 ซอย 19-21 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 4.1  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
38 บ้านจักรยาน เลขที่ 76/10 ซอยสวนผัก 6 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และศิลปหัตถกรรม 
 

39 ศูนย์กลางตลาดดอกไม้
ปากคลองตลาดใหม่ 

เลขที่ 499 ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบาง
พรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

40 โฮมสเตย์ “บ้านสว่างจันทร์” ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

41 ผลิตภัณฑ์ชุมชนกะโหลกซออู้ผลิต
จากเม็ดขนุนบด 

เลขที่ 3 หมู่ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งขัน 
กรุงเทพมหานคร 

42 ภูมิปัญญาการแทงหยวก ชุมชนวัด
จำปา 

เลขที่ 60/8 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

43 ประเพณีวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา วัดอินทราวาส 

เลขที่ 6 ซอยประดู่ 24 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวง
บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

44 ประเพณีชักพระ วัดไก่เตี้ย เลขที่ 11 ถนนสุขาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

45 ศาลแม่โพสพ วัดศิริวัฒนาราม เลขท่ี 63/5 ซอยวัดศิริวัฒนาราม ถนน
พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  
46 อุทยาน ร.3 เลขที่ 22 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
47 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ซอยฉิมพลี 12 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 
48 คลองมหาสวัสดิ์ เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อำเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

49 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อย
ใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เลขที่167 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

50 ชุมชนเกาะศาลเจ้า  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มกีฬาและนันทนาการ  
51 ค่ายมวย ส.วรพิน เลขที่ 37/15 หมู่ 10 ถนนสวนผักซอย 1 แขวงตลิ่งชัน 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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 อัตลักษณ์ชุมชน 
 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้ดังนี้ 
 “พ้ืนที่การเกษตร วิถีชีวิตริมคลอง การท่องเที่ยวตลาดน้ำ” 
 
 1.2 ชุมชนเขตบางกอกน้อย 
 
 บริบทชุมชน 
 เขตบางกอกน้อย เดิมเรียกว่า “อำเภออมรินทร์” เป็นชื่อเรียกตามประกาศวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.
2458 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เขตบางกอกน้อยมี 5 แขวง ดังนี้ ศิริราช 
บางขุนศรี บางขุนนนท์ บ้านช่างหล่อ อรุณอมรินทร์ มีประชากร 112,562 คน ชาย 53,906 คน หญิง 58,656 
คน มี 48,763 ครัวเรือน มี 42 ชุมชน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย, 2560) 

พ้ืนที่เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ฝั่งธนบุรี โดยมีคำขวัญว่า “สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังตั้งอยู่ อู่เรือพระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่ มีชื่อเลื่อง
ลือเครื่องลงหิน นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา” เขตบางกอกน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พื้นทีฝ่ั่งธนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับเขตบางพลัด มีถนนบรมราชชนนีและถนน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพระนครมีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น
เส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มี
คลองบางขุนศรี คลองชักพระ และคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 

เขตบางกอกน้อย เดิม เรียกว่า  “อำเภออมรินทร์” ตามประกาศในปี  พ.ศ.2458 พ.ศ.2459 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภออมรินทร์เป็น “อำเภอบางกอกน้อย” 
พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภอหงสารามเป็น “อำเภอบางกอกใหญ่” เปลี่ยนชื่ออำเภอ 
ราชคฤห์เป็น “อำเภอบางยี่เรือ” และเปลี่ยนชื่ออำเภอบุปผารามเป็น “อำเภอคลองสาน” เนื่องจากชื่อเดิมยัง
ไม่เหมาะสมกับตำบลที่ตั้งอันเป็นหลักฐานโบราณ ในขณะนั้นอำเภอบางกอกน้อยมีเขตปกครอง 8 ตำบล คือ 
ตำบลบางอ้อ ตำบลบางพลัด ตำบลบางบำหรุ ตำบลบางยี่ขัน ตำบลบางขุนนนท์ ตำบลบางขุนศรี ตำบลศิริราช 
และตำบลบ้านช่างหล่อ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ยกเลิกหน่วยการปกครองจังหวัด
เทศบาลสุขาภิบาล ใน เขตจั งหวัดพระนครและจั งหวัดธนบุ รี  เป็ นหน่ วยการปกครองเดียว คือ 
“กรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้เปลี่ยนคำว่าอำเภอเป็น “เขต” และตำบลเป็น “แขวง” ดังนั้น อำเภอบางกอกน้อย
จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เขตบางกอกน้อย” กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2532 กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย โดยแบ่งพ้ืนที่แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางยี่ขัน และ
แขวงบางบำหรุ ไปจัดตั้งเป็นเขตบางพลัด เพ่ือให้หน่วยงานราชการดูแลปกครองพ้ืนที่ได้สะดวกขึ้น และได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งในปี  พ.ศ.2534 ตัดพ้ืนที่เขตบางพลัดเฉพาะฝั่งใต้ถนนบรมราชชนนีและ
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ากลับมาเป็นพ้ืนที่ของเขตบางกอกน้อย และได้รับการจัดตั้งเป็นแขวงอรุณอมรินทร์ 
คลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองมอญ ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือจดเขตบางพลัด 
ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร และเขตพระนคร ทิศตะวันตกจดคลองชักพระ 
ยาวประมาณ 5.25 กิโลเมตร และเขตตลิ่งชัน ทิศใต้จดคลองมอญ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และเขตบางกอก
ใหญ ่
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเขตบางกอกน้อยเป็นที่ราบลุ่มมีคลอง และคูจำนวน
มาก ทั้ง 5 แขวงของเขตบางกอกน้อย อยู่ในคุ้งลำน้ำเจ้าพระยาสายเก่า ในอดีตแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนั้น
ไหลคดเป็นรูปโค้งเกือกม้า กล่าวคือเมื่อแม่น้ำไหลมาจากทิศเหนือผ่านเขตจังหวัดนนทบุรีมาถึงสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยและไหลวกไปทางทิศตะวันตก กลายเป็นคลองบางกอกน้อย พอถึงบางระมาดก็ไหลวกลงใต้
กลายเป็นคลองบางระมาด มาถึงวัดนวลนรดิศแล้ววกมาทางทิศตะวันออกเป็นคลองบางกอกใหญ่ เมื่อมาถึงวัด
อรุณราชวรรามก็วกไหลเรื่อยลงไปทางทิศใต้จนออกทะเลที่ปากแม่น้ำ เพราะเหตุที่แม่น้ำเจ้าพระยาเดิมไหลคด
เป็นรูปเกือกม้าจึงเป็นอุปสรรคสำคัญของการเดินเรือทำให้เสียเวลานาน ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  
(พ.ศ.2076 – 2089) แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้ขุดคลองลัดตรงหน้าตำหนักแพ  (คือท่าราชวรดิษฐ์) เมื่อ 
พ.ศ.2077 และขุดเสร็จในปี พ.ศ.2080 ตั้งแต่คลองบางกอกน้อยไปถึงปากแม่น้ำเก่าตรงหน้าวัดอรุณราชวรา
ราม เรียกว่า “คลองลัดบางกอก” เมื่อนานวันเข้ากระแสน้ำเจ้าพระยาที่เปลี่ยนทางเดินและพุ่งตรงเซาะตลิ่ง
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนั้นไหลอ่อนลงจึงตื้น
เขินขึ้นกลายเป็น “คลองบางกอกน้อย” ไหลเรื่อยเป็น “คลองชักพระ” ผ่านบางระมาด ตลิ่งชันทะลุ “คลอง
บางกอกใหญ่” ไปออกตรงวัดอรุณราชวราราม 

การประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำสวนผลไม้และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก เช่น ทุเรียนบางขุนนนท์ แต่ในปัจจุบันมีการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่ อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นพ้ืนที่ใช้ใน
การเกษตรจึงลดน้อยลงคงเหลืออยู่ในพ้ืนที่แขวงบางขุนนนท์ บางขุนศรี และบางบำหรุ บางส่วนเท่านั้น พ้ืนที่
ส่วนใหญ่กลายเป็นบ้านจัดสรรและบริเวณริมถนนสายต่างๆ เป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ แต่เขตบางกอกน้อยก็
ยังมีชื่อเสียงในด้านการเพาะพันธุ์ไม้ทั้งประเภทไม้ผล และไม้ประดับ 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561) 
 
 วิถีชีวิต 
 ประชาชนเขตบางกอกน้อยมีวิถีชีวิตเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือน 
อาคารพานิชย์ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ พ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีลำ
คลองมากมาย ทำให้มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย ได้แก่ วัด พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ทำให้ชุมชนเขตบางกอกน้อยเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ประเพณีท่ีสำคัญ คือ ประเพณีชักพระ 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พ้ืนที่เขตบางกอกน้อยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียงบางส่วน เพื่อ
ต้องการให้เกิดเป็นเส้นทางการศึกษา เรียนรู้ และท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม รายชื่อแหล่งเรียนรู้
นำเสนอได้ดังตาราง 4.2 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละแหล่งเรียนรู้ โดยเป็นการนำเสนอประกอบภาพถ่ายที่ผู้วิจัยได้
พยายามบันทึกภาพให้ละเอียดที่สุด เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เห็นความงดงามของแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมไทย 
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สาระสำคัญดังกล่าวนำเสนอในหนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี : เขตตลิ่งชัน และเขต
บางกอกน้อย 
 
ตาราง 4.2  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 

 กลุ่มพิพิธภัณฑ์  
1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราช

พิธี 
เลขที่ 80/1 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า วัดสุทธาวาส เลขที่ 613 ถนนสุทธาวาส แขวงบ้าน ช่าง
หล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เขตบางกอกน้อย 

เลขที่ 512 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิท
วงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

4 พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 

อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

5 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์ เลขท่ี 2 ถนนวัง
หลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

6 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช โรงพยาลาลศิริราช เลขท่ี 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  
7 ชุมชนบ้านบุ ริมคลองบางกอกน้อย ข้างวัดสุวรรณารามวรวิหาร 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

8 ชุมชนบ้านช่างหล่อ ถนนอิสรภาพ ช่วงที่ติดกับถนนพรานนกทางด้านใต้ของ
โรงพยาบาลศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

9 ชุมชนตรอกข้าวเม่า หรือบ้านข้าวเม่า ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่วงหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

10 ชุมชนบางขุนนนท์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

11 กรมอู่ทหารเรือธนบุรี เลขที่ 14213 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

12 ปล่องเหลี่ยมและเตาโบราณ กรมอู่ทหารเรือธนบุรี เลขที่ 14213 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

13 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือธนบุรี เลขที่ 14213 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 4.2  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
14 คลองชักพระหรือคลองบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
15 ชุมชนบ้านขมิ้น ซอยอรุณอัมรินทร์ 23 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
16 ตลาดไร้คาน ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
17 โรงพยาลาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 
18 โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราช

การุณย์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

19 สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
20 สถานีรถไฟธนบุรี หรือเดิมเรียกว่า 

“สถานีรถไฟบางกอกน้อย” 
ถนนรถไฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

21 วังหลัง ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

22 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
23 ตลาดวังหลัง ชุมชนตรอกวังหลัง ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
24 ภัทราวดีเธียเตอร์ เลขที่ 69/4-8 ซอยวัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มวัดและศาสนสถาน  

25 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เลขที่ 250 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

26 วัดอมรินทรารามวรวิหาร เลขที่ 566 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

27 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซอยจรัญสนิทวงส์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุน
นนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

28 วัดวิเศษการ เลขที่ 42 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

29 วัดฉิมทายกาวาส เลขที่ 268 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

30 วัดบางเสาธง เลขที่ 836 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 19 แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html
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ตาราง 4.2  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
31 วัดเพลงวิปัสสนา ตั้งอยู่เลขที่ 481 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 แขวงบาง

ขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
32 วัดมะลิ เลขที่ 487 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
33 วัดรวกสุทธาราม เลขที่ 387 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
34 วัดไชยทิศ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง

ขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
35 วัดเจ้าอาม เลขที่ 132 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
36 วัดศรีสุดารามวรวิหาร ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เลขท่ี 83 ซอยบางขุน

นนท์ 6 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

37 วัดบางขุนนนท์ เลขที่ 33 ซอยบางขุนนนท์ 19 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่ง
ชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

38 วัดใหม่ยายแป้น เลขที่ 63 ซอยบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

39 วัดภาวนาภิรตาราม เลขที่ 187 ซอยบางขุนนนท์ 20 ถนนบางขุนนนท์ หรือ
ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

40 วัดชิโนรสารามวรวิหาร ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับกรมอู่
ทหารเรือ เลขท่ี 3 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

41 วัดดงมูลเหล็ก เลขที่ 69 ซอยวัดดงมูลเหล็ก (อิสรภาพ 39) ถนน
อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

42 วัดอัมพวา เลขที่ 109 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

43 วัดสุทธาวาส  เลขที่ 13 คลองวัดทอง ซอยวัดวัดสุทธาวาส แขวงบ้าน
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

44 วัดพระยาทำ หรือวัดพระยาทำ
วรวิหาร 

เลขที่ 47 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงช่างทองหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

45 วัดวงศมูลวิหาร เลขที่ 250 ซอยกรมอู่ทหารเรือ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

http://www.watplengvipassana.org/home/index.php/2010-11-11-03-21-40
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_7264.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_9029.html
http://watprayathum.pantown.com/
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ตาราง 4.2  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
46 วัดโพธิ์เรียง เลขที่ 560 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 18 แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
47 วัดครุฑ เลขที่ 4 ถนนอิสรภาพ แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 
48 วัดยางสุทธาราม เลขที่ 767 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
49 วัดลครทำ เลขที่ 156 ซอยอิสรภาพ 41 แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
50 วัดสีหไกรสร เลขที่ 489 ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก แขวงบ้าน

ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
51 วัดอมรทายิการาม เลขที่ 673 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
52 วัดนายโรง เลขที่ 692 ถนนบรมราชชนนี ซอย 15 แขวงอรุณ

อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
53 วัดสุวรรณคีรี เลขที่ 796 ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
54 วัดดุสิตารามวรวิหาร เลขที่ 176 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 ถนนสมเด็จพระ

ปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

55 วัดภุมรินทร์ราชปักษี เลขที่ 7 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

56 วัดน้อยทองอยู่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

57 วัดบางบำหรุ เลขที่ 41 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบางบำหรุ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

58 วัดปฐมบุตรอิศราราม เลขที่ 165 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

59 วัดวงศมูลวิหาร กรมอู่ทหารเรือธนบุรี เลขที่ 14213 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

60 วัดนางชีโชติการาม 
(แหล่งเรียนรู้บริเวณชุมชนใกล้เคียง) 

เลขที่ 312 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

61 วัดนาคปรก 
(แหล่งเรียนรู้บริเวณชุมชนใกล้เคียง) 

เลขที่ 342 ถนนเทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

62 วัดเครือวัลย์วรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

http://office.bangkok.go.th/bangkoknoi/travel/watporeang.htm
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_7711.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_7630.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_496.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_7089.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_6166.html
http://www.wat-nairong.com/menu4a.asp?detail_id=274
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_9105.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_9105.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_5390.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/165-45-9.html
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ตาราง 4.2  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
63 วัดนาคกลางวรวิหาร 

(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

64 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

65 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 144/1 ถนนวัดอรุณ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

66 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

67 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

68 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวง แขวงวัดกัลยา เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปหัตถกรรม 

 

69 ประเพณีชักพระ เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

70 สมชัยดนตรีไทย เลขที่ 795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก แขวง
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

71 การซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี กอง
เรือเล็ก 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เลขที่ 80/1 
ปากคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

72 ประเพณีวันสงกรานต์ การแห่หลวง
พ่อศาสดา วัดสุวรรณารามราช
วรวิหาร 

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เลขที่ 33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 
32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

73 การแสดงคณะกระตั้วแทงเสือ ศิษย์
หลวงปู่ทับ 

เลขที่ 349/8 ซอยชุมชนบ้านบุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตลาดน้ำ  
74 ตลาดน้ำบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย วัดสุวรรณรามราชวรวิหาร ซอยจรัญ

สนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มกีฬาและนันทนาการ  
75 กีฬากระบี่กระบองคณะบุญเทิด บัว

ทองคํา 
เลขที่ 30 ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
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 อัตลักษณ์ชุมชน 
 จากการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย การสัมภาษณ์ประชาชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนเขตพ้ืนที่บางกอกน้อยได้ดังนี้ 
 “วิถีชีวิตริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม 
และมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม” 
 
 1.3 ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 

 
บริบทชุมชน 
เขตบางกอกใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทาง

ฝั่งธนบุรี ชื่อของเขตบางกอกใหญ่มีที่มาจากคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองใน พ.ศ.2095 เขตบางกอกใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี 
พ.ศ.2458 มีชื่อว่า “อำเภอหงสาราม” และเปลี่ยนเป็น “อำเภอบางกอกใหญ่” พ.ศ.2481 ถูกยุบลงเป็น “กิ่ง
อำเภอบางกอกใหญ่” ขึ้นกับอำเภอบางยี่ขัน พ.ศ.2515 มีประกาศให้เป็น “เขตบางกอกใหญ่” ตั้งอยู่ริมฝั่ง
ขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ “ฝั่งธนบุรี” มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีคลองมอญเป็น
เส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพระนครและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง
บางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่และคลองบางหลวง เป็นเส้นแบ่ง
เขต ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต มี 2 แขวง ได้แก่ วัดอรุณ และ
วัดท่าพระ มีประชากร 68,277 คน จำนวน 29,869 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560 จาก 
https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 2 ธันวาคม 2560) 
 
 วิถีชีวิต 
 ประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ มีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ พ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา และมีลำคลองหลายสาย จึงมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีพระราชวังและวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชุมชนจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญ 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่มีภูมิปัญญาที่สำคัญด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียงบางส่วน เพ่ือต้องการให้
เกิดเส้นทางการศึกษา เรียนรู้ และท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม รายชื่อแหล่งเรียนรู้นำเสนอได้ดัง
ตาราง 4.3 ส่วนสาระสำคัญของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติความเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้นำเสนอประกอบภาพถ่ายที่ผู้ วิจัยได้พยายามบันทึกภาพให้
ละเอียดที่สุด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน ของแต่ละแหล่งเรียนรู้ สาระสำคัญนำเสนอในหนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี : เขตบางกอกใหญ่ และเขตคลองสาน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ตาราง 4.3  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 

 กลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  
1 พระราชวังเดิม เลขที่ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
2 ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม เลขที่ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
3 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

หรือศาลเจ้าตาก 
พระราชวังเดิม เลขที่ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

4 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
หรือ ศาลเจ้าตาก ศาลพระเจ้ากรุง
ธนบุรี 

ภายในโบสถ์น้อย วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่
ที่ 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

5 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
หรือ ศาลเจ้าตาก ศาลพระเจ้ากรุง
ธนบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
มหาราช 

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 144/1 แขวง
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

6 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
จังหวัดตาก 
(แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี) 

ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ตำบล หนองหลวง อำเภอเมืองตาก 

7 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
จังหวัดจันทบุรี 
(แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี) 

เลขที่ 100 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

8 พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่ 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพาหานคร 

9 ชุมชนกุฏีจีน 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

10 สถานีรถไฟบางกอกน้อย หรือสถานี
รถไฟธนบุรี 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนรถไฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

11 ชุมชนบ้านบุ 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

12 ชุมชนตลาดพลู หรือย่านตลาดพลู 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ตาราง 4.3  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
13 ชุมชนริมคลองบางหลวง เขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
14 บ้านศิลปินคลองบางหลวง หรือคลอง

บางกอกใหญ่ 
เลขที่ 309 ถนนเพชรเกษมสายเก่า แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

15 หอประชุมกองทัพเรือ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

16 ตลาดโพธิ์สามต้น แยกโพธิ์สามต้น ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

17 คลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มพิพิธภัณฑ์  
18 พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม พระราชวังเดิม เลขที่ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
19 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

เขตบางกอกใหญ่ 
เดิมทีตั้งอยู่ที่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เลขที่ 554 ซอย
เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

20 พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์
รอน 

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชร
เกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

21 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราช
พิธี (แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 80/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

22 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

23 พิพิธภัณฑ์ศิริราช 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

24 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานใน
พระราชวังเดิม 

พระราชวังเดิม เลขที่ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มวัดและศาสนสถาน  
25 วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เลขที่ 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
26 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร หรือวัด

ท้ายตลาด 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

27 วัดอินทารามวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 256 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

28 วัดราชคฤห์วรวิหาร หรือวัดบางยี่เรือ
ใน (แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ตาราง 4.3  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
29 วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร หรือวัด

บางหว้าน้อย 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 566 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

30 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ
วัดบางว้าใหญ่ 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 250 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 

31 วัดจันทารามวรวิหาร ปากคลองบางยี่เรือ ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

32 วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เดิมเรียกกัน
ว่า “วัดเจ๊สัวหง” 

เลขที่ 72 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

33 วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ (ถนนเทศบาล สาย 3) แขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

34 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

35 วัดเครือวัลย์วรวิหาร เลขที่ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

36 วัดใหม่พิเรนทร์ เลขที่ 611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

37 วัดดีดวด เลขที่ 116 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

38 วัดสังข์กระจายวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

39 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เลขที่ 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

40 วัดอินทารามวรวิหาร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 256 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

41 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เลขที่ 72 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณราชวราราม เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

42 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

43 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร หรือวัด
พลับ 

เลขที่ 3 ตรอกวัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

44 วัดท่าพระ เลขที่ 20/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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ตาราง 4.3  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
45 วัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
46 วัดเจ้ามูล เลขที่ 26 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 8 แขวงวัดท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
47 วัดประดู่ในทรงธรรม ถนนเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
48 วัดประดู่ฉิมพลี เลขที่ 1162 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
49 วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 
เลขที่ 300 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

50 วัดอัปสรสวรรค์ หรือวัดหม ู
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ซอยวัดอัปสร ถนนรัชมงคลประสาธน์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

51 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม หรือวัด
ขุนจันทร์ 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ตั้งอยู่เลขที่ 1144 ซอยเทอดไท 28 แขวงตลาดพลู เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

52 วัดนวลนรดิศวรวิหาร เลขที่ 152 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

53 วัดทองศาลางาม 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 247 ถนนเพชรเกษม ซอย 20 คลองบางหลวงน้อย 
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

54 วัดกำแพงบางจาก 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 299 ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

55 วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร หรือวดัศาลาสี่
หน้า 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 233 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

56 วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 22 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

57 กุฏีฝรั่ง หรือกุฏีจีน หรือโบสถ์ซาง
ตาครู๊ส 

เลขที่ 112 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

58 กุฎีใหญ่ หรือกุฎีต้นสน หรือมัสยิดต้น
สน 

เลขที่ 447 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

59 กุฎีขาว หรือมัสยิดบางหลวง 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 151 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

60 มัสยิดดิลฟัลลาห์ เลขที่ 233 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 4.3  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
61 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม เลขที่ 43 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
62 กุฎีเจริญพาศน์ หรือกุฎีล่าง หรือกุฎี

กลาง 
อยู่ริมคลองบางหลวง ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

63 กุฎีบน หรือมัสยิดกุฎีหลวง 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ซอยพรานนก 11 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตลาดน้ำ  
64 ตลาดน้ำตลิ่งชัน 

(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 
สำนักงานเขตตลิ่งชัน เลขท่ี 333 ถนนชักพระ แขวง
คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปหัตถกรรม 

 

65 บ้านขนมสวย เลขที่ 114/12 ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

66 ภูมิปัญญาช่างเขียนลายรดน้ำ นาย
ม้วน รัตนาภรณ์ 

เลขที่ 56/2 หลังวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

67 คณะกระตั้วแทงเสือชุมชนวัดสังข์
กระจาย 

เลขที่ 163/1 ซอยวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

68 งานแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเกษร วัดท่า
พระ 

วัดท่าพระ 20/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มกีฬาและนันทนาการ  
69 กีฬาหมากรุกคน ศูนย์เยาวชนโรตารี

ธนบุรี 
ทีมหมากรุกไทยของศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี ซอย
อิสรภาพ 21 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

 
 อัตลักษณ์ชุมชน 
 จากการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนได้ดังนี้ 
 “วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งวังเก่า พิพิภัณฑ์ท้องถิ่น วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม และมี
สถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม” 
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 1.4 ชุมชนเขตคลองสาน 
 
 บริบทชุมชน 

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็นอำเภอบางลำภูล่างอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรีและได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นอำเภอบุปผารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุ
ปผารามเป็นอำเภอคลองสานใน พ.ศ. 2459 เนื่องจากมีขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณในเขตตำบล
คลองสานใน พ.ศ. 2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดย
อำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็นกิ่งอำเภอคลองสานขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ ซึ่งใน พ.ศ. 2482 อำเภอบางยี่
เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรีต่อมาในพ้ืนที่กิ่งอำเภอคลองสานมีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้น ใน พ.ศ. 2500 
จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสานขึ้นอีกครั้งพ.ศ. 2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระ
นครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2515 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบลอำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่เขตคลองสานมี 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองสานแขวงสมเด็จเจ้าพระยาและแขวงคลองต้น
ไทร มีชุมชน 42 ชุมชน (สำนักงานเขตคลองสาน, 2560) 

 
 วิถีชีวิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตคลองสานมีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนประกอบด้วยคน
หลายเชื้อชาติ ได้แก่ คนไทย คนจีน คนมุสลิม มีศาสนสถานทั้งพุทธ อิสลาม และคริสต์ ชุมชนประกอบด้วยวัด 
มัสยิด โบสถ์ สถานที่ราชการ อุทยาน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมาย ชุมชนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นด้านที่พัก ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พ้ืนที่เขตคลองสานมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีวัด มัสยิด ศาลเจ้า และอุทยาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมที่สำคัญ สำหรับผู้เรียนและนักท่องเที่ยว รายชื่อแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในพ้ืนที่เขตคลองสาน และในพ้ืนที่ใกล้เคียงบางแห่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางการศึกษา เรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้นำมานำเสนอด้วย รายชื่อแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ นำเสนอดังตาราง 4.4 
ส่วนสาระสำคัญเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการนำเสนอสาระสำคัญของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบภาพถ่าย ในลักษณะของหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้ให้ละเอียดที่สุด เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เห็น
ความสวยงามของแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมไทย สาระสำคัญประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำเสนอประกอบกับภาพถ่ายที่ส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้บันทึกภาพใน
แต่ละแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน โดยนำเสนอในหนังสือ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี : เขตบางกอกใหญ่ และเขตคลองสาน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ตาราง 4.4  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 

 กลุ่มวัดและศาสนสถาน  
1 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เลขที่ 685 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
2 วัดทองนพคุณวรวิหาร เลขที่ 103 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จ

เจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

3 วัดอนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

4 วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เลขที่ 1401 ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญนคร แขวง
บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

5 วัดทองเพลง เลขที่ 135 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ เจริญนคร 14 แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

6 วัดสุวรรณ เลขที่ 264 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

7 วัดสุทธาราม เลขที่ 403 ซอยประชานิมิตร 2 ถนนเจริญนคร 46 (ซอย
ตากสิน19) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

8 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร หรือวัด
ทองธรรมชาติ 

เลขที่ 141 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

9 วัดจีจินเกาะ เลขที่ 494 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จ
เจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

10 มัสยิดสุวรรณภูมิ เลขที่ 62 ซอยเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

11 มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) เลขที่ 2527/1 ซอยช่างนาค หรือซอยสมเด็จเจ้าพระยา 
5 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

12 มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

13 คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ธนบุรี เลขที่ 288 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

14 ศาลเจ้าอาเหนียว เลขที่ 114 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แขวงคลองต้น
ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ตาราง 4.4  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
15 ศาลเจ้าของชาวจีนแคะที่สำคัญใน

กรุงเทพมหานคร และฝั่งธนบุรี คือ 
ศาลเจ้าซำไนเก็ง 

เลขที่ 405 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

16 ศาลเจ้าชิ้นทันเก็ง เลขที่ 2 ซอยกรุงธนบุรี 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพู
ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

17 ศาลเจ้ากวนอู เลขที่ 82 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

18 ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) 
หรือศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) 

เลขที่ 251 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา หรือซอยหลังอุทยาน
สมเด็จย่า ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

19 ศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋วที่สำคัญ คือ 
ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด แขวง
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

20 ศาลเจ้าของชาวจีนกวางตุ้งท่ีสำคัญ 
คือ ศาลเจ้ากวางตุ้ง หรือศาลเจ้ากว่
องสิว (แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

เลขที่ 511 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

21 ศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนที่สำคัญ
แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี นั่นคือ ศาลเจ้าเกียนอัน
เกง หรือเกียนอันเตง 
(แหล่งเรียนรู้พื้นที่ใกล้เคียง) 

ตั้งอยู่เลขที่ 582 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

22 ศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำ คือ ศาล
เจ้าเจียวเองเบี้ยว 
(แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ใกล้เคียง) 

ตั้งอยู่เลขที่ 240 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  
23 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี 
เลขที่ 3 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

24 ชุมชนเจริญนคร ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

25 ชุมชนคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
26 ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ถนนเจริญนครซอย 7 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 
27 ชุมชนท่าดินแดง ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 4.4  แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต่อ) 
 
ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
28 ป้อมป้องปัจจามิตร ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 
29 ล้ง 1919 เลขที่ 248 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 
30 The Jam Factory เลขที่ 41/1-5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลอง

สาน กรุงเทพมหานคร 
31 บ้านจีนโบราณทั่งง่วนฮะ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง

คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
32 บ้านพระประเสริฐวานิช (เขียว) หรือ

วังค้างคาว 
ถนนเชียงใหม่ ซอย 1 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

33 บ้านโปษ์ก่ี ซอยท่าดินแดง 14 ถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

34 สถานีรถไฟปากคลองสาน ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

35 โรงพยาบาลตากสิน เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

36 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

37 ตลาดท่าดินแดง ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มพิพิธภัณฑ์  
38 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสาน 
วัดอนงคารามวรวิหาร เลขที่ 41 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

39 พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จ
เจ้าพระยา 

เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปะหัตกรรม 

 

40 โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง ผลิตภัณฑ์
ชุมชนวัดเศวตฉัตร 

เลขที่ 149 หมู่ 1 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

41 ประเพณีวันวิสาขบูชา วัดเศวตฉัตร
วรวิหาร 

วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เลขที่ 1401 ถนนเจริญนคร แขวง
บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

42 การแสดงกระตั้วแทงเสือศิษย์หลวง
พ่อโบสถ์บน วัดเศวตฉัตรวรวิหาร 

ชุมชนวัดเศวตฉัตรวรวิหาร วดัเศวตฉัตรวรวิหาร ถนน
เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

 

https://www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok?fref=ts
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 อัตลักษณ์ชุมชน 
 จากการศึกษาชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองสาน การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนได้ดังนี้ 
 “วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ศาสนสถานที่สวยงามและ
ล้ำค่าทางวัฒนธรรม พ้ืนที่อุทยานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ” 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-201- 
 

ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 
 2.1 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการการสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร และการพัฒนารูปแบบการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน เขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์มีจำนวนทั้งสิ้น 50 
เรื่อง ซึ่งสืบค้นได้จากห้องสมุดของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระยะเวลาที่สืบค้นและศึกษางานวิจัย คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 
จำนวนงานวิจัยที่สามารถสืบค้นได้ 260 เรื่อง และดำเนินการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพ่ือ
นำมาสังเคราะห์งานวิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ จำนวน 50 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมด
ในโครงการวิจัยลำดับต่อไป ผลการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยมีดังนี้ 
 หน่วยงานที่ทำการวิจัยได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ มากที่สุด ร้อยละ20.00 รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 14.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 12.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
8.00 มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 8.00 กรมศิลปากร ร้อยละ 6.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร้อยละ 4.00 
 ปีที่ทำการวิจัย ได้แก่ พ.ศ. 2551 – 2555มากที่สุด ร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ พ.ศ. 2556 – 2560 
ร้อยละ 32.00 พ.ศ. 2546 – 2550 ร้อยละ 22.00 
 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานและปีที่ทำการวิจัยสามารถนำเสนอได้ดังตาราง 4.5 
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ตาราง 4.5  จำนวนและค่าร้อยละของของข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและปีที่ทำการวิจัย 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
หน่วยงานที่ทำการวิจัย   

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 20.00 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 14.00 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 12.00 
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 8.00 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล 4 8.00 
6. กรมศิลปากร 3 6.00 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 4.00 
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 4.00 
9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 4.00 
10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 2.00 
11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 2.00 
12. มหาวิทยาลัยเนชั่น 1 2.00 
13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 2.00 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1 2.00 
15. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 2.00 
16. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 2.00 
17. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1 2.00 
18 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 2.00 
19. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 2.00 

ปีท่ีทำการวิจัย   
1. พ.ศ. 2546 – 2550 11 22.00 
2. พ.ศ. 2551 – 2555 23 46.00 
3. พ.ศ. 2556 – 2560 16 32.00 

 
ประเภทของการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ มากที่สุด ร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ การวิจัยเชิง

คุณภาพ ร้อยละ 46.00 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมร้อละ 30.00 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ร้อยละ 
20.00 

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการวิจัยนำเสนอได้ดังตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการวิจัย 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
ประเภทของการวิจัย   

1.การวิจัยเชิงปริมาณ 31 62.00 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 23 46.00 
3. การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 10 20.00 
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 15 30.00 
5. การวิจัยและพัฒนา 1 2.00 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา ตำแหน่ง
บริหารและปฏิบัติงาน อายุ วุฒิการศึกษา เพศ ประสบการณ์การทำงาน บริบทด้านวัฒนธรรม นวัตกรรมการ
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ทรัพยากร
สารสนเทศ สาระและหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เครือข่ายชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พฤติกรรม
การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ โปรแกรมนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยว หลักสูตรแบบเน้นกระบวนการวิจัย การเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยการ
ทำโครงงาน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด ความพร้อมของสถานประกอบการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ เจตคติที่มีต่ออาชีพในชุมชน ทักษะ
กระบวนการวิจัย เจตคติที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 รายละเอียดตัวแปรที่ศึกษาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยสามารถนำเสนอได้ดังตาราง 4.7 – 4.8 
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ตาราง 4.7  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
ตัวแปรที่ศึกษา   
1. ขนาดสถานศึกษา 3 6.00 
2. ประเภทสถานศึกษา 2 4.00 
3. ที่ตั้งของสถานศึกษา 2 4.00 
4. ตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงาน 2 4.00 
5. อายุ  1 2.00 
6. วุฒิการศึกษา 1 2.00 
7.เพศ 1 2.00 
8. ประสบการณ์การทำงาน 1 2.00 
9. บริบทด้านวัฒนธรรม 1 2.00 
10. วัฒนธรรมการแต่งกาย 1 2.00 
11. วัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือน 1 2.00 
12. วัฒนธรรมการบริโภค 1 2.00 
13. บริบทและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
14. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 6 12.00 
15. บริบทและกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
16. บริบทชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 1 2.00 
17. ทรัพยากรสารสนเทศทางกายภาพ 1 2.00 
18. ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 1 2.00 
19. ศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 2.00 
20. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 2.00 
21. พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 1 2.00 
22. สาระและหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 5 10.00 
23. แหล่งการเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่น 16 32.00 
24. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 4.00 
25. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถกรรมท้องถิ่น 3 6.00 
26. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 1 2.00 
27. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 4.00 
28. วัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
29. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
30. แผนที่และสารบัญชีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 1 2.00 
31. เครือข่ายชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ 1 2.00 
32. มาตรฐานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
33. กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 2 4.00 
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ตาราง 4.7  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
34. กิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
35. การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 6 12.00 
36. นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
37. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
38. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 2 4.00 
39. สภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชน 1 2.00 
40. สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 2 4.00 
41. ประสิทธิผลการใช้สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
42. การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2 4.00 
43. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
44. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
45. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 1 2.00 
46. สภาพและปัญหาของการจัดแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
47. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
48. แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 1 2.00 
49. การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2 4.00 
50. การตรวจสอบความรู้ 1 2.00 
51. กระบวนการจัดการความรู้ 1 2.00 
52. การใช้แหล่งเรียนรู้ 2 4.00 
53. สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเรียนการสอน 1 2.00 
54. ปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเรียนการสอน 1 2.00 
55. ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
56. การใช้ประโยชน์และการขยายผลของนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 2.00 
57. กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
58. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 

1 2.00 

59. ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
60. ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 2.00 
61. ผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
62. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  0.00 
63. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 2.00 
64. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 2.00 
65. ปัญหาและความต้องการในการจัดแหล่งการเรียนรู้ 1 2.00 
66. แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ 1 2.00 
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ตาราง 4.7  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
67. ความสามารถและเจตคติในการแสวงหาความรู้ 1 2.00 
68. กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 1 2.00 
69. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 2.00 
70. การเปลี่ยนแปลงของทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสัญลักษณ์ 1 2.00 
71. กระบวนการเรียนรู้บนฐานการเปลี่ยนของทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสัญลักษณ์ 

1 2.00 

72. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สัญลักษณ ์

1 2.00 

73. การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 1 2.00 
74. แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 1 2.00 
75. หลักการทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 2.00 
76. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 1 2.00 
77. สภาพการดำเนินงานและเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
78. การใช้พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 2 4.00 
79. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 1 2.00 
80. การพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 1 2.00 
81. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1 2.00 
82. การใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนการสอน 2 4.00 
83. การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
84. กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
85. ลักษณะปัญหาการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
86. ผลการดำเนินการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
87. การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 2 4.00 
88. การจัดการแหล่งเรียนรู้ 6 12.00 
89. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 6.00 
90. การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
91. การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ 1 2.00 
92. ศักยภาพของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
93. โปรแกรมนำเที่ยว 1 2.00 
94. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
95. การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 1 2.00 
96. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
97. หลักสูตรแบบเน้นกระบวนการวิจัย 1 2.00 
98. การเรียนรู้ตามสภาพจริง 1 2.00 
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ตาราง 4.7  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
99. การเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน 1 2.00 
100. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 2.00 
101. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1 2.00 
102. การจัดการพิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
103. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 1 2.00 
104. การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 1 2.00 
106. ความต้องการแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมท้องถิ่น 1 2.00 
107. ความพร้อมของสถานประอบการงานหัตถกรรมท้องถิ่น 1 2.00 
108. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 1 2.00 
109. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 1 2.00 
110. ความสามารถในการเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับสวน
พฤกษศาสตร์สมุนไพรท้องถิ่น 

1 2.00 

111. ความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 1 2.00 
112. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 10.00 
113. ความสามารถในการทำโครงงาน 2 4.00 
114. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 16.00 
115. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 1 2.00 
116. ความพึงพอใจของนักเรียน 1 2.00 
117. เจตคติท่ีมีต่ออาชีพในชุมชน 1 2.00 
118. ทักษะกระบวนการวิจัยของนักเรียน 1 2.00 
119. เจตคติที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 2 4.00 
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ตาราง 4.8  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
1. เพ่ือศึกษาบริบทด้านวัฒนธรรมชน 1 2.00 
2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 1 2.00 
3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 1 2.00 
4. เพ่ือสังเคราะห์บริบทและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

5. เพ่ือสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

6. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ1เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

7. เพ่ือศึกษาบริบทและกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

8. เพ่ือพัฒนากิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

9. เพ่ือทดลองกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

10. เพ่ือประเมินการใช้ประโยชน์กำหนดข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

11. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

12. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

1 2.00 

13. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

14. เพ่ือทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

15. เพ่ือนำเสนอ ปรับปรุง และขยายผลรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

16. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
17. เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

18. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค ์

1 2.00 

19. เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค ์

1 2.00 

20. เพ่ือสังเคราะห์และเสนอรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

21. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค ์

1 2.00 

22. เพ่ือศึกษาสภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชนจากพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

1 2.00 

23. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

24. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

25. เพ่ือนำเสนอแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้
พิพิธภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ไปปรับปรุง
และขยายผลของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

1 2.00 

26. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

27. เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

1 2.00 

28. เพ่ือศึกษากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
29. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1 2.00 

30. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

31. เพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
32. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้แบบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

33. เพ่ือแปลงทรัพยากรสารสนเทศทางกายภาพให้เป็นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
รวมทั้งจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์และลงรายการเมทาดา
ทา 

1 2.00 

34. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 โดย
จัดหาฟังก์ชันต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
และฟังก์ชันทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์กับผู้ใช้ออนไลน์คนอ่ืนๆ ได้ 

1 2.00 

35. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดแหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 2.00 

36. เพ่ือศึกษาสถานภาพและปัญหาของการจัดแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
37. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษา 

1 2.00 

38. เพ่ือสึกษาศักยภาพความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์และ
ความต้องการความสอดคล้องและการตอบสนองของกลุ่มผู้ใช้บริการ 

1 2.00 

39. เพ่ือสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 2.00 
40. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สัญลักษณ์ 

1 2.00 

41. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้บนฐานการเปลี่ยนของทุนทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสัญลักษณ์ 

1 2.00 

42. เพ่ือนำเสนอกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสัญลักษณ์ 

1 2.00 

43. เพ่ือศึกษามาตรฐานแหล่งเรียนรู้และตัวบ่งชี้พิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
44. เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
45. เพ่ือพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
46. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ 

1 2.00 

47. เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านศูนย์การเรียนรู้ 1 2.00 
48. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดยใช้หลักการทางพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1 2.00 

49. เพ่ือสำรวจสภาพการดำเนินงานและเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
50. เพ่ือจำแนกและจัดหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1 2.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
51. เพ่ือศึกษาบริบทแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
52. เพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
53. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 

1 2.00 

54. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1 2.00 
55. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

3 6.00 

56. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

1 2.00 

57. เพ่ือพัฒนาสาระและหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5 10.00 
58. เพ่ือศึกษาผลของการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2 4.00 
59. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน 2 4.00 
60. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน 

1 2.00 

61. เพ่ือใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมชุมชน 

1 2.00 

62. เพ่ือสังเคราะห์ผลจากกระบวนการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน 

1 2.00 

63. เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐาน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน 

1 2.00 

64. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับจัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
65. เพ่ือจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 2.00 
66. เพ่ือรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น 1 2.00 
67. เพ่ือจัดทำแผนที่และสารบัญชีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 1 2.00 
68. เพ่ือศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน สำรวจสภาพปัญหา อุปสรรคที่แท้จริง และความ
ต้องการต่อการใช้งานแหล่งเรียนรู้ 

1 2.00 

69. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 2.00 

70. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม รองรับกับความต้องการ
ในการใช้งานและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

1 2.00 

71. เพ่ือศึกษาการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2 4.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
72. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยจำแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง 
ประเภทของหน่วยงาน 

2 4.00 

73. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

1 2.00 

74. เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา และดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการ
พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

1 2.00 

75. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 2.00 
76. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

1 2.00 

77.เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา และกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

1 2.00 

78. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 2.00 
79. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการ
พ่ึงตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

1 2.00 

80. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองของแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เพ่ือการพ่ึงตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

1 2.00 

81. เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาถึงศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในการพ่ึงตนเอง 

1 2.00 

82. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของครูผู้สอน 1 2.00 
83. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

1 2.00 

84. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของครูผู้สอน 1 2.00 
85. เพ่ือพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของ
ธุรกิจท่องเที่ยว 

1 2.00 

86. เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมัคคุเทศก์ 1 2.00 
87. เพ่ือศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของมัคคุเทศก์ 1 2.00 
88. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

1 2.00 

89. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1 2.00 

90. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ท่องเที่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

1 2.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
91. เพ่ือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
สถานศึกษา 

1 2.00 

92. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็น
แหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา 

1 2.00 

93. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับสถานศึกษา 

1 2.00 

94. เพ่ือศึกษาสาระสำคัญของแหล่งโบราณคดี ทั้งในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น สภาพสิ่งแวดล้อม และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

1 2.00 

95. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แหล่งโบราณคดี ทั้งในด้าน
แนวคิด หลักสูตร และวิธีการจัดการการเรียนการสอน 

1 2.00 

96. เพ่ือศึกษาความเป็นมาในการจัดตั้งและบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
พิพิธภัณฑ์ 

1 2.00 

97. เพ่ือศึกษาความต้องการในการใช้ของพิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
98. เพ่ือสร้างและหาคุณภาพหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการวิจัยสำหรับนักเรียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

1 2.00 

99. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้หลักสูตรแบบเน้น
กระบวนการวิจัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

1 2.00 

100. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 1 2.00 
101. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

1 2.00 

102. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น 

1 2.00 

103.เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 1 2.00 
104. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
105. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ชุมชนตามขนาดสถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา และที่ตั้งของสถานศึกษา 

1 2.00 

106. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ บริบทชุมชนการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
โครงสร้างองค์กร ลักษณะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

1 2.00 

107. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จและสาเหตุของปัญหา อุปสรรค ใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

1 2.00 

108. เพื่อศึกษาการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ที่รองรับการปฏิรูปการศึกษา  1 2.00 
109. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา 

1 2.00 
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ตาราง 4.8  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
110. เพื่อศึกษาลักษณะปัญหาการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ปัญหาการ
วางแผน ปัญหาการปฏิบัติตามแผน ปัญหาการตรวจสอบประเมินผล ปัญหาการ
ปรับปรุงพัฒนา 

1 2.00 

111. เพ่ือศึกษาผลการดำเนินการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผลด้านการพัฒนา
ครู ผลด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผลด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ผลด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1 2.00 

112. เพ่ือปัจจัยสนับสนุนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 1 2.00 
113. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหาร ลักษณะปัญหาและผลการ
ดำเนินการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ที่รองรับการปฏิรูปการศึกษา ตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

1 2.00 

114. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาขาทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1 2.00 

115. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาของการบริหารจัดการของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านการตลาดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 2.00 

116. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีการบริหารจัดการในฐานะแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

1 2.00 

117. เพ่ือนำเสนอแนวทงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

1 2.00 

118. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเรียนการสอน 2 4.00 
119. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเรียนการ จำแนกตาม
ขนาดโรงเรียน เขตพ้ืนที่ 

1 2.00 

120. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูที่ปฏิบัติงานงานในเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีต่างกัน 

1 2.00 

121. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 1 2.00 
122. เพื่อประเมินโดยการทดสอบการใช้งานได้ใน 3 ด้าน คือ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของรูปแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงส่วนติดต่อพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนออนไลน์ให้มากที่สุด 

1 2.00 

123. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 กับ
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแบบทั่วไป ที่ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 ในการตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ 

1 2.00 

124. เพื่อเสนอแนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนการสอน 1 2.00 
125.เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 4 8.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
126. เพ่ือสังเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

127. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรแบบเน้นกระบวนการวิจัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 2.00 
128. เพ่ือพัฒนาสื่อสำหรับส่งเสริมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของพิพิธภัณฑ์ 1 2.00 
129. เพ่ือเสนอแนวทางการใช้สื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
พิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

1 2.00 

130. เพ่ือหาแนวทางสำหรับโรงเรียนในการใช้พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์ 

1 2.00 

131. เพ่ือประเมินการใช้ประโยชน์และการขยายผลของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

1 2.00 

132. เพ่ือนำเสนอเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 2.00 
133. เพ่ือส่งเสริมความสามารถและเจตคติในการแสวงหาความรู้โดยการใช้
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

1 2.00 

134. เพื่อศึกษาความสามารถในการทำโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 2 4.00 
135. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

2 4.00 

136. เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
137. เพื่อศึกษาความต้องการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 1 2.00 
138. เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการงานหัตถกรรมท้องถิ่น 1 2.00 
139. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 3 6.00 
140. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
141. เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
 
 พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ร้อยละ 22.00 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ร้อยละ 
14.00 นครปฐม ร้อยละ 10.00 เพชรบุรี ร้อยละ 10.00 นครราชสีมา ร้อยละ 8.00 เชียงใหม่ ร้อยละ 8 .00 
ปทุมธานี ร้อยละ 6.00 สมุทรสาคร ร้อยละ 6.00 สมุทรสงคราม ร้อยละ 6.00 ราชบุรี ร้อยละ 6.00 
กาญจนบุรี ร้อยละ 6.00 ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 6.00 ขอนแก่น ร้อยละ 6.00 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.00 
 ภูมิภาคที่ทำวิจัย ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล มากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อย
ละ 44.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.00 ภาคตะวันตก ร้อยละ 28.00 ภาคเหนือ ร้อยละ 14.00 
ภาคใต้ ร้อยละ 12.00 ภาคตะวันออก ร้อยละ 2.00 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ การสอบถาม
และสำรวจ ร้อยละ 58.00 การสังเกต ร้อยละ 32.00 การสนทนากลุ่ม ร้อยละ 30.00 การศึกษาเอกสาร ร้อย
ละ 26.00การทดสอบ ร้อยละ 22.00 
 รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นท่ีในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอได้ดังตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
พื้นที่ในการวิจัย   

กรุงเทพมหานคร 11 22.00 
นครปฐม 5 10.00 
ปทุมธานี 3 6.00 
นนทบุรี 2 4.00 
สมุทรปราการ 2 4.00 
สมุทรสาคร 3 6.00 
สิงห์บุรี 1 2.00 
สุพรรณบุรี 7 14.00 
อ่างทอง 1 2.00 
ลพบุรี 2 4.00 
พระนครศรีอยุธยา 2 4.00 
สมุทรสงคราม 3 6.00 
สระบุรี 1 2.00 
พิษณุโลก 2 4.00 
พิจิตร 1 2.00 
สุโขทัย 1 2.00 
เพชรบูรณ์ 1 2.00 
ราชบุรี  3 6.00 
กาญจนบุรี 3 6.00 
เพชรบุรี 5 10.00 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 6.00 
จันทบุรี 1 2.00 
นครราชสีมา 4 8.00 
ขอนแก่น 3 6.00 
กาฬสินธุ์ 3 6.00 
หนองคาย 1 2.00 
สกลนคร 1 2.00 
ชัยภูมิ 1 2.00 
อุบลราชธานี 1 2.00 
อุดรธานี 1 2.00 
เชียงใหม่ 4 8.00 
พะเยา 1 2.00 
น่าน 1 2.00 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-217- 
 

ตาราง 4.9  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
พื้นที่ในการวิจัย   

ลำปาง 1 2.00 
พัทลุง 1 2.00 
สุราษฎร์ธานี 1 2.00 
สงขลา 1 2.00 
นครศรีธรรมราช 2 4.00 
ปัตตานี 1 2.00 

ภูมิภาคที่ทำวิจัย   
กรุงเทพและปริมณฑล 26 52.00 
ภาคกลาง 22 44.00 
ภาคเหนือ 7 14.00 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 30.00 
ภาคใต้ 6 12.00 
ภาคตะวันออก 1 2.00 
ภาคตะวันตก 14 28.00 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. การศึกษาเอกสาร 13 26.00 
2. การสังเกต 16 32.00 
3. การสัมภาษณ์ 32 64.00 
4. การสอบถามและสำรวจ 29 58.00 
5. การสนทนากลุ่ม 15 30.00 
6. การประเมินผล 1 2.00 
7. การทดสอบ 11 22.00 
8. การประชุม สัมมนา 1 2.00 

 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา มากท่ีสุด ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 40.00 ประชาชน ร้อยละ 26.00 ครูผู้สอน ร้อยละ 24.00 ผู้นำชุมชนและผู้นำ
ท้องถิ่น ร้อยละ 24.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ร้อยละ 22.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 22.00 
ผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ 20.00 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ แบบสอบถาม 
ร้อยละ 58.00 แบบสังเกต ร้อยละ 32.00 แนวทางการสนทนากลุ่ม ร้อยละ 28.00 แบบทดสอบ ร้อยละ 
22.00 แบบสำรวจ ร้อยละ 14.00 
 ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 78.00 การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 62.00 
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 ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ร้อยละ 78.00 สถิติเชิงอ้างอิง ร้อย
ละ 30.00 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มากที่สุด ร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ 62.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 56.00 สถิติ t-test ร้อยละ 20.00 เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ร้อยละ 14.00 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล มากที่สุด 
ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ การวิเคราะห์แบบตีความหมาย ร้อยละ 30.00 การวิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
24.00 การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบข้อมูล ร้อยละ 24.00 การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการสร้างข้อสรุป ร้อย
ละ 16.00 
 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถนำเสนอได้ดังตาราง 4.10 
 
ตาราง 4.10  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

1. ผู้บริหารโรงเรียน 10 20.00 
2. ครูผู้สอน 12 24.00 
3. นักเรียนและนักศึกษา 21 42.00 
4. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 3 6.00 
5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 20 40.00 
6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 11 22.00 
7. ผู้ประกอบการ 2 4.00 
8. ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น 12 24.00 
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 22.00 
10. ประชาชน 13 26.00 
11. นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 3 6.00 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1. แบบสังเกต 16 32.00 
2. แบบสัมภาษณ์ 32 64.00 
3. แบบสำรวจ 7 14.00 
4. แบบสอบถาม 29 58.00 
5. แบบประเมิน 1 2.00 
6. แบบทดสอบ 11 22.00 
7. แนวทางการสนทนากลุ่ม 14 28.00 
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ตาราง 4.10  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

 
รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 

ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 39 78.00 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 31 62.00 

ประเภทของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สถิติเชิงบรรยาย 39 78.00 
2. สถิติเชิงอ้างอิง 15 30.00 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. ค่าร้อยละ 37 74.00 
2. ค่าเฉลี่ย 31 62.00 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 28 56.00 
4. ค่าฐานนิยม 1 2.00 
5. สถิติ t-test 10 20.00 
6. เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 7 14.00 
7. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 1 2.00 
8. สถิตินอนพาราเมตริก 1 2.00 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
1. การวิเคราะห์เนื้อหา 12 24.00 
2. การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล 21 42.00 
3. การวิเคราะห์แบบตีความหมาย 15 30.00 
4. การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการสร้างข้อสรุป 8 16.00 
5. การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบข้อมูล 12 24.00 

 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษา พบว่า 

1. ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ค่า F = 8.389, p-
value = 0.000 

2. ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน ค่า F = 4.731, p-value = 0.000 

3. ขนาดของสถานศึกษา ส่ งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ค่า F = 6.787, p-value = 0.000 

4. ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทอาคาร 
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ค่า F = 12.839, p-value = 0.000 
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5. ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ค่า F = 7.369, p-value = 0.000 

6. ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ค่า F = 10.221, p-value = 0.000 

7. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ค่า t = 3.042, p-
value = 0.005 

8. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน ค่า t = 2.491, p-value = 0.014 

9. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ค่า t = 3.117, p-value = 0.002 

10. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทอาคาร 
สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ค่า t = 3.645, p-value = 0.000 

11. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ค่า t = 2.770, p-value = 0.007 

12. ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ค่า t = 3.186, p-value = 0.002 

13. ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ค่า t = 5.502, p-
value = 0.000 

14. ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน ค่า t = 4.992, p-value = 0.000 

15. ที่ตั้ งของสถานศึกษา ส่ งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ค่า t = 6.356, p-value = 0.000 

16. ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทอาคาร 
สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ค่า t = 5.659, p-value = 0.000 

17. ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ค่า t = 5.342, p-value = 0.000 

18. ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ค่า t = 5.160, p-value = 0.000 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษานำเสนอได้ดังภาพ 4.1 – 4.3 
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ภาพ 4.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
อาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-222- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 

ประเภทของสถานศึกษา 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
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ภาพ 4.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 
 
 สุณิสา สมสมัย (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน พบว่า 

1. ขนาดโรงเรียน ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่
ประกอบการภาคเอกชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 11.752, p-value = 0.000 

2. ขนาดโรงเรียน ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่
ประกอบการภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 17.110, p-value = 0.000 

3. ที่ตั้งของเขตอำเภอ มีผลต่อปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าสถิติ F = 10.763, p-value = 0.001 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนำเสนอได้ดังภาพ 4.4 – 
4.5 
 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 

ที่ตั้งของสถานศึกษา 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
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ภาพ 4.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5  ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ดวงพร ปวงมาลา (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบว่า 
1. เครือข่ายสถานศึกษาส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวิธีการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.461, p-value = 0.005 
2. เครือข่ายสถานศึกษาส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.515, p-value = 0.004 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนำเสนอได้ดังภาพ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ได้แก่ สถานที่ประกอบการภาคเอกชน 

ขนาดโรงเรียน 

การใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ได้แก่ สถานที่ประกอบการภาครัฐ 

ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ตั้งของเขตอำเภอ 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวิธีการดำเนินการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เครือข่ายสถานศึกษา 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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โศรดา อัมพิลาศรัย (2555) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้และผลการ
ดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
การวางแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 2.23 ค่า p-value = 0.03 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
การปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.77 ค่า p-value = 0.01 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.48 ค่า p-value = 0.01 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 2.43 ค่า p-value = 0.02 

5. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 8.95 ค่า p-value = 0.00 

6. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.80 ค่า p-value = 0.02 

7. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุง
พัฒนาอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.48 ค่า p-value = 0.03 

8. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.90 ค่า p-value = 0.01 

9. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ส่งผลต่อผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.15 ค่า p-value = 
0.04 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้และผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำเสนอได้ดังภาพ 4.7 – 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.7  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผน 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตามแผน 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงพัฒนา 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ภาพ 4.8  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 
 เบ็ญจมาศ สหะเดช (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหาร
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 

1. ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.99 ค่า p-value = 0.03 

2. ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
วางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.12 ค่า p-value = 0.03 

3. ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
ปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.06 ค่า p-value = 0.03 

4. ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.83 ค่า p-value = 0.04 

5. ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.41 ค่า p-value = 0.02 

6. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 9.59 ค่า p-value = 0.00 

7. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
วางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 6.84 ค่า p-value = 0.00 

8. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
ปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ F = 10.96 ค่า p-value = 0.00 

9. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
ประเมินผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 9.27 ค่า p-value = 0.00 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผน 

ผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการตรวจสอบประเมินผล 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงพัฒนา 

กระบวนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
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10. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การปรับปรุงและแก้ไข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 5.73 ค่า p-value = 0.00 

11. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.57 ค่า p-value = 0.03 

12. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.73 ค่า p-value = 0.03 

13. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.25 ค่า p-value = 0.04 

14. ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการประเมินผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.21 ค่า p-value = 0.04 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานนำเสนอได้ดังภาพ 4.9 – 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.9  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตำแหน่งบริหาร 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ด้านการวางแผน 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ด้านการปฏิบัติ 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการวางแผน 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการปฏิบัติ 
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ภาพ 4.10  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขนาดสถานศึกษา 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการวางแผน 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการปฏิบัติ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการประเมินผล 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านการปรับปรุงและแก้ไข 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด้านการวางแผน 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด้านการปฏิบัติ 

การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด้านการประเมินผล 
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 เรณุกา ศรีสวัสดิ์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ พบว่า 
1. เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.758 ค่า 

p-value = 0.006 
2. เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสถิติ t = 2.807 ค่า p-value = 0.005 
3. เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค่าสถิติ t = 2.327 ค่า p-value = 0.021 
4. เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t 

= 3.107 ค่า p-value = 0.002 
5. อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสถิติ F = 8.656 ค่า p-value = 0.000 
6. อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสถิติ F = 6.513 ค่า p-value = 0.000 
7. อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F 

= 7.316 ค่า p-value = 0.000 
8. อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 7.101 ค่า 

p-value = 0.000 
9. วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ค่าสถิติ t = 4.332 ค่า p-value = 0.000 
10. วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ค่าสถิติ t = 2.104 ค่า p-value = 0.046 
11. วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 

2.318 ค่า p-value = 0.030 
12. ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 17.655 ค่า p-value = 0.000 
13. ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ F = 5.497 ค่า p-value = 0.005 
14. ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 6.041 ค่า p-value = 0.003 
15. ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ F = 7.350 ค่า p-value = 0.001 
16. ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสถิติ F = 10.368 ค่า p-value = 0.000 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้นำเสนอได้ดังภาพ 4.11 – 4.14 
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ภาพ 4.11  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.12  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.13  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

เพศ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 

อายุ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 

วุฒิการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพ 4.14  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 

 
ขวัญฤทัย เทศปั่น (2549) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ พบว่า 
1. วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 4.46 
2. วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค่าสถิติ F = 3.925 
3. ประสบการณ์ในการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 6.150 
4. ประสบการณ์ในการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาคาร

และสถานที่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 7.951 
5. ประสบการณ์ในการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ

สารสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 7.793 
6. ประสบการณ์ในการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 8.229 
7. สถานศึกษาที่สังกัด ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 20.834 
8. สถานศึกษาที่สังกัด ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาคารและ

สถานที่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 20.045 
9. สถานศึกษาที่สังกัด ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสื่อ

สารสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 20.944 
10. สถานศึกษาที่สังกัด ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ค่าสถิติ F = 24.624 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้นำเสนอได้ดังภาพ 4.15 – 4.17 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 

ประสบการณ์ 
การทำงาน 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์กา 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการนำ 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพ 4.15  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.17  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 

วุฒิการศึกษา 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 

ประสบการณ์
ในการสอน 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาคาร
และสถานที่ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
สารสนเทศ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล 

สถานศึกษาท่ี
สังกัด 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาคาร
และสถานที่ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
สารสนเทศ 

การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้ข้อค้นที่
สำคัญดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา พบว่า 1) ขนาดของสถานศึกษา 
ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ขนาดของ
สถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ประเภท
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 4) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภททรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ประเภทอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น ประเภทอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  พบว่า 1) ขนาดโรงเรียน 
ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่ประกอบการภาคเอกชน สถานที่
ประกอบการภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ที่ตั้งของเขตอำเภอ มีผลต่อปัญหาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้  พบว่า 1) เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน ด้านการนำ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เพศ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดองค์การ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) อายุ ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
นำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการควบคุม อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 8) ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ 
ด้านการนำ ด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 9) ประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 1) ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ตำแหน่งบริหาร ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประเมินผล ด้านการ
ปรับปรุงและแก้ไข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ขนาดสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารการใช้
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประเมินผล อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2.2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการการสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร และการพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของชุมชน เขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์มีจำนวนทั้งสิ้น 50 เรื่อง ที่สามารถสืบค้น
ได้จากห้องสมุดของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระยะเวลาที่สืบค้นและศึกษางานวิจัย คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 มีจำนวน
งานวิจัยที่สามารถสืบค้นได้ทั้งหมด จำนวน 347 เรื่อง และได้ดำเนินการสุ่งอย่างง่าย (simple random 
sampling) เพ่ือนำมาสังเคราะห์งานวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 50 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะดำเนินการสังเคราะห์
งานวิจัยทั้งหมดในโครงการวิจัยลำดับต่อไป ผลการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วยงานที่ทำวิจัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 8.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 6.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 
6.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ร้อยละ 4.00 

ปีที่ทำการวิจัย ได้แก่ พ.ศ. 2551 – 2555 มากท่ีสุด ร้อยละ 68.00 รองลงมา คือ พ.ศ. 2556 – 2560
ร้อยละ 24.00 และ พ.ศ. 2546 – 2550 ร้อยละ 8.00 
 รายละเอียดนำเสนอได้ดังตาราง 4.11 
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ตาราง 4.11  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและปีที่ทำการวิจัย 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
หน่วยงานที่ทำการวิจัย   

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 52.00 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 8.00 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 6.00 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 6.00 
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 4.00 
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 4.00 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 4.00 
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 2.00 
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 2.00 
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 2.00 
11. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 2.00 
12. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 2.00 
13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 2.00 
14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 2.00 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 2.00 

ปีท่ีทำการวิจัย   
1. พ.ศ. 2546 – 2550 4 8.00 
2. พ.ศ. 2551 – 2555 34 68.00 
3. พ.ศ. 2556 – 2560 12 24.00 

 
ประเภทของการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ มากที่สุด ร้อยละ 72.00 รองลงมา คือ การวิจัยเชิง

ปริมาณ ร้อยละ 52.00 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ร้อยละ 34.00 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร้อย
ละ 10.00 รายละเอียดนำเสนอได้ดังตาราง 4.12 
 
ตาราง 4.12  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการวิจัย 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
ประเภทของการวิจัย   

1.การวิจัยเชิงปริมาณ 26 52.00 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 36 72.00 
3. การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 17 34.00 
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 5 10.00 
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 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตลาดด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความคาดหวัง ความต้องการ และการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ข้อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 รายละเอียดของตัวแปรที่ศึกษา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย นำเสนอได้ดังตาราง 4.13– 4.14 
 
ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
ตัวแปรที่ศึกษา   
1. การจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 4.00 
2. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

4. ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 2 4.00 
5. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 2.00 
6. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 2.00 
7อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 1 2.00 
8. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
9. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 1 2.00 
10. ศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
11. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
12. คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2.00 
13. แนวทางการนำศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

14. บริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
15. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนในการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
16. แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
17. ปัจจัยและองค์ประกอบในการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
18. รูปแบบของการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
19. สภาพแวดล้อมของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
20. ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
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ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
21. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 5 2.00 
22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
23. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 2.00 
24. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
25. ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
26. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 1 2.00 
27. แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 2.00 
28. สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 2.00 
29. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
30. สภาพบริบทของโบราณสถาน 1 2.00 
31. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
32. องค์ประกอบทางการตลาด 1 2.00 
33. วิธีการสื่อสารการตลาด 1 2.00 
34. ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อการการตลาด 1 2.00 
35. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
36. ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 1 2.00 
37. มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
38. แนวทางในด้านการแก้ไขปัญหาและการกำหนดแผนพัฒนาเกี่ยวกับศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

39. ความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 1 2.00 
40. การรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 1 2.00 
41. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
42. การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1 2.00 

43. กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
44. ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
45. แนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1 2.00 

46. ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต 1 2.00 
47. มรดกทางวัฒนธรรม 1 2.00 
48. นโยบายและแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
49. ความต้องการและข้อจำกัดของการพัฒนาโฮมสเตย์ 1 2.00 
50. แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ 1 2.00 
51. ศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 2.00 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-238- 
 

ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
52. วิถีชีวิตบริบทชุมชน 1 2.00 
53. แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
54. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 1 2.00 
55. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 2 4.00 
56. ภาพลักษณ์ 1 2.00 
57. ความภักดีของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
58. สภาพชุมชน 1 2.00 
59. แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
60. ปัจจัยด้านชุมชน 1 2.00 
61. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 1 2.00 
62. ปัจจัยด้านภาครัฐ 1 2.00 
63. ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
64. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
65. ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
66. กระบวนการจัดการความรู้ 1 2.00 
67. ทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
68. การจัดการทางทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
69. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 2.00 
70. รูปแบบ กิจกรรม อัตลักษณ์ และกระบวนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 1 2.00 
71. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
72. เส้นทางและประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 1 2.00 
73. แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 1 2.00 
74. สภาพปัญหาและผลกระทบของการท่องเที่ยว 1 2.00 
75. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 1 2.00 
76. คุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
77. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
78. การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 2.00 
79. การมีส่วนร่วมของชุมชน 1 2.00 
80. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
81. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
82. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 4.00 
83. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
84. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 4.00 
85. ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 1 2.00 
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ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
86. แนวทางการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดง พ้ืนบ้าน 1 2.00 
87. ส่วนประสมทางการตลาด 1 2.00 
88. การตัดสินใจท่องเที่ยว 1 2.00 
89. แนวทางในการใช้วรรณกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
90. ความสนใจของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
91. อัตลักษณ์ของชุมชน 1 2.00 
92. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
93. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถราง 1 2.00 
94. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
95. การประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม 1 2.00 
96. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม 1 2.00 
97. การถ่ายโอนความรู้ 1 2.00 
98. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการ 1 2.00 
99. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
100. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 1 2.00 
101. สภาพทั่วไปของชุมชนด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 1 2.00 
102. ความมีสำนึกทางชาติพันธุ์ 1 2.00 
103. กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 1 2.00 
104. กระบวนการสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ 1 2.00 
105. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 2.00 
106. ความตระหนักในความเป็นไทย 1 2.00 
107. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการภาพลักษณ์ 1 2.00 
108. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
109. การรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 1 2.00 
110. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ 1 2.00 
111. วิถีชีวิต 1 2.00 
112. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 1 2.00 
113. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2.00 
114. ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 1 2.00 
115. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
116. อัตลักษณ์ 1 2.00 
117. ชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม 1 2.00 
118. กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ 1 2.00 
119. การดำเนินชีวิตและวิธีคิดของชาวบ้าน 1 2.00 
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ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
120. กิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
121. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
122. โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
123. ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของอุตสาหกรรมชุมชน 1 2.00 
124. ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 2.00 
125. ผู้นำและเครือข่าย 1 2.00 
126. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 1 2.00 
127. ทรัพยากรในท้องถิ่น 1 2.00 
129. อุตสาหกรรมชุมชน 1 2.00 
130. บทบาทสตรี 1 2.00 
131. เศรษฐกิจของชุมชน 1 2.00 
132. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว 1 2.00 
133. ทัศนคติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
134. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
135. กลยุทธ์การสื่อสาร 1 2.00 
136. อัตลักษณ์ของชาติ 1 2.00 
137. การรณรงค์ทางการท่องเที่ยว 1 2.00 
138. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 2.00 
139. ปัจจัยเอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
140. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 2.00 
141. แหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
142. ปัญหา ข้อจำกัด และจัดกลุ่มค่าความสำคัญของแหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
143. ศักยภาพของตลาดการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
144. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
145. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 1 2.00 
146. ปัจจัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 1 2.00 
147. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 2 2.00 
148. องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
149. กระบวนการจัดการท่องเที่ยว 1 2.00 
150. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2.00 
151. ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
152. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อชุมชน 1 2.00 
153. การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 2.00 
154. พรมแดนทางชาติพันธุ์ และการลื่นไหลของความเป็นชาติพันธุ์ 1 2.00 
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ตาราง 4.13  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
155. อัตลักษณ์และกระบวนการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ 1 2.00 
156. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
157. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
158. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
159. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
160. รูปแบบการจัดการด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
161. แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
162. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
163. ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
164. ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
165. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
166. ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
167. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
168. ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
169. ความต้องการของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
170. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
1.เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
2.เพื่อศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
3. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

4. เพื่อศึกษาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
6. เพ่ือศึกษาประวัติ ความเป็นมา และพัฒนาการของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน 

1 2.00 

7. เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 1 2.00 
8. เพ่ือศึกษา เสนอแนวทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 2.00 
9. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
10. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อนำไป
เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ 

1 2.00 

11. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 

1 2.00 

12. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

1 2.00 

13. เพ่ือค้นหาคุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทยที่นำมาต่อยอด
ใช้ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1 2.00 

14. เพ่ือศึกษาแนวทางการนำศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผลงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1 2.00 

15. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
16. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ
ในการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

17. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
18. เพ่ือศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบในการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

19. เพ่ือนำเสนอรูปแบบของการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

1 2.00 

20. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในด้านกายภาพ ด้านการเข้าถึงแหล่ง ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการ และ
ด้านจุดอ่อนและผลกระทบเชิงลบ 

1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
21. เพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านกายภาพ 
ด้านการเข้าถึงแหล่ง ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านจุดอ่อนและผลกระทบเชิง
ลบ 

1 2.00 

22. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านกายภาพ ด้านการเข้าถึงแหล่ง ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
จุดอ่อนและผลกระทบเชิงลบ 

1 2.00 

23. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

24. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
25. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 2.00 
26. เพ่ือศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
27. เพ่ือศึกษาและสำรวจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 1 2.00 
28. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 1 2.00 
29. เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน 1 2.00 
30. เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 2.00 
31. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
32. เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของโบราณสถานศิลปะขอม 1 2.00 
33. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานศิลปะขอม 

1 2.00 

34. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณสถานศิลปะ
ขอม 

1 2.00 

35. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดของชุมชน 1 2.00 
36. เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารการตลาดของชุมชน 1 2.00 
37. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อการการตลาดของชุมชน 1 2.00 
38. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

39. เพ่ือศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

1 2.00 

40. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินด้านมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

41. เพ่ือศึกษาแนวทางในด้านการแก้ไขปัญหาและการกำหนดแผนพัฒนาเกี่ยวกับ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
42. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

1 2.00 

43. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1 2.00 

44. เพ่ือหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1 2.00 

45. เพ่ือสำรวจ ระบุ และจำแนกมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อกำหนดศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

46. เพ่ือศึกษานโยบายและแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

47. เพ่ือศึกษาความต้องการ ข้อจำกัดของชุมชนในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้เป็น
โฮมสเตย์ ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัย และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

48. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมเพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 2.00 
49. เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 2.00 
50. เพ่ือรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตบริบทชุมชน 1 2.00 
51. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1 2.00 

52. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว 1 2.00 
53. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับความภักดีของนักท่องเที่ยว 1 2.00 
54. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความภักดีของ
นักท่องเที่ยว 

1 2.00 

55. เพ่ือศึกษาสภาพชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการแบบยั่งยืน 1 2.00 
56. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 1 2.00 
57. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 2.00 
58. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 2.00 
59. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 2.00 
60. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 2.00 
61. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 2.00 
62. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมโดยผู้นำชุมชน 1 2.00 
63. เพ่ือศึกษาการจัดการทางทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 2.00 
64. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนเกิดกระบวนการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
65. เพ่ือศึกษารูปแบบ กิจกรรม อัตลักษณ์ และกระบวนการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา 

1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
66. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
สื่อสารคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรม 

1 2.00 

67. เพ่ือศึกษาเส้นทางและประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา แนว
ทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

1 2.00 

68. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

1 2.00 

69. เพ่ือสร้างแบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
70. เพ่ือศึกษาและประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 1 2.00 
71. เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

1 2.00 

72. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

73. เพ่ือศึกษาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
74. เพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 1 2.00 
75. เพ่ือศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไปของตลาด 1 2.00 
76. เพ่ือศึกษาและรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตลาดในฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเจ้าของทรัพยากร หรือ
ในฐานะผู้บริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 

1 2.00 

77. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
ตลาดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

1 2.00 

78. เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
ตลาดในฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 2.00 

79. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

80. เพ่ือศึกษาความสนใจต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

1 2.00 

81. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบ
สะพายเป้ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

82. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบ
สะพายเป้ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

83. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบสะพายเป้ 

1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
84. เพ่ือศึกษาแนวทางในการใช้วรรณกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
85. เพ่ือศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนำวรรณกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

86. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองโบราณ 1 2.00 
87. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชน
เมืองโบราณ 

1 2.00 

88. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถราง 

1 2.00 

89. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถราง 

1 2.00 

90. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท 

1 2.00 

91. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการถ่ายโอน
ความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

92. เพ่ือวิเคราะห์การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการถ่ายโอน
ความรู้ในปัจจุบัน 

1 2.00 

93. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพ่ือปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

1 2.00 

94. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม 

1 2.00 

95. เพ่ือศกึษาสำนึกทางชาติพันธุ์ 1 2.00 
96. เพ่ือศึกษากระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และตลาดในบริบทของการท่องเที่ยว 

1 2.00 

97. เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
98. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความตระหนักในความเป็น
ไทย 

1 2.00 

99. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักเรียน 1 2.00 
100. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักเรียน 

1 2.00 

101. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการภาพลักษณ์ของโรงแรมที่มีการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

102. เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในสายตา
นักท่องเที่ยว 

1 2.00 
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รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
103. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของโรงแรมที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

104. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน 1 2.00 
105. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
106. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2.00 
107. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

108. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
109. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม 1 2.00 
110. เพื่อศึกษากระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ในบริบทของการท่องเที่ยว 1 2.00 
111. เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตและวิธีคิดของชาวบ้านที่ได้รับผลจากอิทธิพลของ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ 

1 2.00 

112. เพื่อศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
113. เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

114. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวของอุตสาหกรรมชุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 2.00 

115. เพื่อศึกษาผู้นำและเครือข่าย และภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 2.00 

116. เพื่อศึกษาบทบาทสตรีทั้งในแง่ท่ีเป็นแรงงานเศรษฐกิจทั้งในครอบครัว ชุมชน 
และอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน และการมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจของชุมชน 

1 2.00 

117. เพ่ือนำเสนอผลกระทบของการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
ท่องเที่ยวต่อชีวิตสังคมและวัฒนธรรม 

1 2.00 

118. เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 2.00 
119. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 2.00 
120. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ วิธีการนำเสนอ รูปแบบการใช้
สื่อสารมวลชน 

1 2.00 

121. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ วิธีการนำเสนอ รูปแบบการใช้
สื่อสารมวลชน 

1 2.00 

122. เพื่อวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของชาติที่ปรากฏในการรณรงค์ทางการท่องเที่ยว 1 2.00 
123. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาติที่ปรากฏในการรณรงค์ทางการท่องเที่ยว 1 2.00 
124. เพ่ือศึกษาปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตาม
แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 2.00 

125. เพื่อศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
126. เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจำกัด และจัดกลุ่มค่าความสำคัญของแหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
127. เพ่ือศึกษาศักยภาพของตลาดการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
128. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 1 2.00 
129. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัย ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

1 2.00 

130. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของหอศิลป์ 1 2.00 
131. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของหอศิลป์ 1 2.00 
132. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
133. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการท่องเที่ยวและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2.00 
134. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
135. เพื่อเสนอแนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม 1 2.00 
136. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อชุมชนใน
แง่บริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

1 2.00 

137. เพื่อศึกษาถึงพรมแดนทางชาติพันธุ์ และการลื่นไหลของความเป็นชาติพันธุ์ใน
บริบทการท่องเที่ยว 

1 2.00 

138. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในบริบท
การท่องเที่ยว 

1 2.00 

139. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

140. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

141. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
142. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและรูปแบบการจัดการด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

143. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

1 2.00 

144. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
145. เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

146. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
147. เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 2.00 

148. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
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ตาราง 4.14  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
149. เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
150. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
151. เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 2.00 
152. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1 2.00 

 
 พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ร้อยละ 14.00 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ร้อยละ 
12.00 นนทบุรี  ร้อยละ 10.00 นครปฐม ร้อยละ 8.00 เลย ร้อยละ 8.00 ปทุมธานี  ร้อยละ 6.00 
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.00 สุโขทัย ร้อยละ 6.00 นครราชสีมา ร้อยละ 6.00 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.00 
สกลนคร ร้อยละ 6.00 อุบลราชธานี ร้อยละ 6.00 เชียงใหม่ ร้อยละ 6.00 

ภูมิภาคที่ทำวิจัยได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด ร้อยละ 58.00 รองลงมา คือ กรุงเทพและ
ปริมณฑล ร้อยละ 42.00 ภาคกลาง ร้อยละ 34.00 ภาคใต้ ร้อยละ 14.00 ภาคเหนือ ร้อยละ 12.00 ภาค
ตะวันออก ร้อยละ 10.00 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 86.00 รองลงมา คือ การสอบถาม
และสำรวจ ร้อยละ 58.00 การศึกษาเอกสาร ร้อยละ 56.00 การสังเกต ร้อยละ 56.00 การสนทนากลุ่ม ร้อย
ละ 18.00 การประชุม สัมมนา ร้อยละ 8.00 

รายละเอียดของพ้ืนที่ในการวิจัยภูมิภาคท่ีทำวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำเสนอได้ดัง
ตาราง 4.15 
 
ตาราง 4.15  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
พื้นที่ในการวิจัย   

มาเลเซีย 1 2.00 
กรุงเทพมหานคร 7 14.00 
นครปฐม 4 8.00 
ปทุมธานี 3 6.00 
นนทบุรี 5 10.00 
สมุทรปราการ 1 2.00 
สมุทรสาคร 1 2.00 
ชลบุร ี 1 2.00 
ตราด 1 2.00 
จันทบุรี 1 2.00 
สมุทรสงคราม 1 2.00 
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ตาราง 4.15  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
พื้นที่ในการวิจัย   

ฉะเชิงเทรา 1 2.00 
สุพรรณบุรี 6 12.00 
พระนครศรีอยุธยา 3 6.00 
สระบุรี 1 2.00 
พิษณุโลก 1 2.00 
พิจิตร 1 2.00 
สุโขทัย 3 6.00 
เพชรบูรณ์ 2 4.00 
ราชบุรี  2 4.00 
กาญจนบุรี 1 2.00 
เพชรบุรี 1 2.00 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 2.00 
นครราชสีมา 3 6.00 
ขอนแก่น 2 4.00 
กาฬสินธุ์ 3 6.00 
ร้อยเอ็ด 2 4.00 
สารคาม 1 2.00 
หนองคาย 1 2.00 
เลย 4 8.00 
มุกดาหาร 1 2.00 
สกลนคร 3 6.00 
นครพนม 1 2.00 
ชัยภูมิ 1 2.00 
อุบลราชธานี 3 6.00 
อุดรธานี 2 4.00 
ศรีสะเกษ 1 2.00 
บุรีรัมย์ 1 2.00 
เชียงใหม่ 3 6.00 
เชียงราย 1 2.00 
พะเยา 1 2.00 
น่าน 1 2.00 
พัทลุง 1 2.00 
สุราษฎร์ธานี 1 2.00 
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ตาราง 4.15  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
พื้นที่ในการวิจัย   

พังงา 1 2.00 
ภูเก็ต 1 2.00 
สงขลา 1 2.00 
นครศรีธรรมราช 2 4.00 
ปัตตานี 1 2.00 

ภูมิภาคที่ทำวิจัย   
มาเลเซีย 1 2.00 
กรุงเทพและปริมณฑล 21 42.00 
ภาคกลาง 17 34.00 
ภาคเหนือ 6 12.00 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 58.00 
ภาคใต้ 7 14.00 
ภาคตะวันออก 5 10.00 
ภาคตะวันตก 5 2.00 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. การศึกษาเอกสาร 28 56.00 
2. การสังเกต 28 56.00 
3. การสัมภาษณ์ 43 86.00 
4. การสอบถามและสำรวจ 29 58.00 
5. การสนทนากลุ่ม 9 18.00 
6. การประเมินผล 1 2.00 
7. การทดสอบ 1 2.00 
8. การจัดเวทีประชาคม 1 2.00 
9. การประชุม สัมมนา 4 8.00 

 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ร้อยละ 46.00 ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ร้อยละ 44.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 42.00 
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 32.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ร้อยละ 18.00 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
ร้อยละ 14.00 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 12.00 เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ร้อยละ 12.00 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ แบบสอบถาม 
ร้อยละ 64.00 แบบสังเกต ร้อยละ 42.00 แบบสำรวจ ร้อยละ 10.00 แนวทางการสนทนากลุ่ม ร้อยละ 10.00 

ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 82.00 การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 62.00 
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ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ร้อยละ 62.00 สถิติเชิงอ้างอิง 
ร้อยละ 32.00 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มากที่สุด ร้อยละ 60.00 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.00
รองลงมา คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 54.00 สถิติ t-test ร้อยละ 20.00 เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ร้อยละ 18.00 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล มากที่สุด 
ร้อยละ 76.00 รองลงมา คือ การวิเคราะห์แบบตีความหมาย ร้อยละ 54.00 การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบ
ข้อมูล ร้อยละ 32.00 
 รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถนำเสนอได้ดังตาราง 4.16 
 
ตาราง 4.16  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

1. นักท่องเที่ยวชาวไทย 23 46.00 
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6 12.00 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 21 42.00 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 9 18.00 
4. ผู้ประกอบการ 16 32.00 
5. ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น 22 44.00 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 4.00 
7. เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ 6 12.00 
8. ประชาชน 26 52.00 
9. นักเรียนและนักศึกษา 1 2.00 
10. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 7 14.00 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1. แบบสังเกต 21 42.00 
2. แบบสัมภาษณ์ 42 84.00 
3. แบบสำรวจ 5 10.00 
4. แบบสอบถาม 32 64.00 
5. แบบประเมิน 1 2.00 
6. แบบทดสอบ 1 2.00 
7. แนวทางการสนทนากลุ่ม 5 10.00 
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ตาราง 4.16  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

 
รายการ จำนวน ค่าร้อยละ 

ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 31 62.00 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 41 82.00 

ประเภทของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สถิติเชิงบรรยาย 31 62.00 
2. สถิติเชิงอ้างอิง 16 32.00 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. ค่าร้อยละ 30 60.00 
2. ค่าเฉลี่ย 30 60.00 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27 54.00 
4. ค่าความแปรปรวน 2 4.00 
5. ค่ามัธยฐาน 1 2.00 
6. ค่าฐานนิยม 1 2.00 
7. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1 2.00 
8. สถิติ t-test 10 20.00 
9. เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 9 18.00 
10. เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 3 6.00 
11. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 3 6.00 
12. สถิติไค-สแควร์ 4 8.00 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
1. การวิเคราะห์เนื้อหา 6 12.00 
2. การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล 38 76.00 
3. การวิเคราะห์แบบตีความหมาย 27 54.00 
4. การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการสร้างข้อสรุป 10 20.00 
5. การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบข้อมูล 16 32.00 

 
ผลการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้

ผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 
 ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว p-value = 0.02, Chi-square 
= 29.625 
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2. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 0.000, Chi-
square = 41.823 

3. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการมีที่พักเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 0.016, Chi-square = 
30.288 

4. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม p-value = 0.000, Chi-square = 42.773 

5. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว p-value = 0.021, Chi-
square = 23.844 

6. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
ความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี p-value = 
0.013, Chi-square = 31.187 

7. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.022, Chi-
square = 29.365 

8. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ p-value = 0.003, Chi-square = 
36.366 

9. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพที่ตั้งและสภาพแวดล้อม p-value = 0.000, 
Chi-square = 46.465 

10. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว p-value = 0.028, Chi-
square = 28.388 

11. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 
0.008, Chi-square = 32.734 

12. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value 
= 0.031, Chi-square = 28.058 

13. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 0.000, Chi-
square = 43.901 

14. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว p-value = 0.000, Chi-
square = 48.199 
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15. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก p-value = 0.000, Chi-square = 43.272 

16. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าของที่ระลึก p-value = 0.024, Chi-square = 28.947 

17. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการ
รวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน p-value = 
0.011, Chi-square = 31.831 

18. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการ
รวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน p-value = 0.028, Chi-square = 
28.465 

19. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ ยว p-value = 0.010, Chi-
square = 42.877 

20. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.000, Chi-square = 
71.190 

21. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสะดวกของระยะทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.026, Chi-
square = 39.277 

22. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ ยว ด้านความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว p-value = 0.007, 
Chi-square = 44.367 

23. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับสภาพเส้นทางภายในแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.008, Chi-square = 43.708 

24. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว p-value = 0.010, Chi-
square = 42.977 

25. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 0.014, 
Chi-square = 41.649 

26. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว p-value = 
0.000, Chi-square = 76.409 

27. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการวางผังของสิ่งต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.011, 
Chi-square = 42.582 
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28. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม p-value = 0.012, Chi-square = 
42.243 

29. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม p-value = 0.007, 
Chi-square = 44.142 

30. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว p-value = 0.049, Chi-square = 
36.499 

31. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก p-value = 0.002, Chi-square = 49.547 

32. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการรวมกลุ่ม
ของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน p-value = 0.002, 
Chi-square = 48.591 

33. อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการรวมกลุ่ม
ของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน p-value = 0.003, Chi-square = 47.745 

34. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี p-value = 0.001, Chi-
square = 45.347 

35. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.000, Chi-square = 
57.722 

36. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับลักษณะเด่นและความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว p-value = 
0.000, Chi-square = 60.164 

37. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าในภาพรวม p-value = 0.005, Chi-square = 
39.880 

38. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว p-value = 0.017, Chi-
square = 35.557 

39. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.021, Chi-square = 
34.874 

40. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว p-value = 0.033, Chi-square = 
33.117 
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41. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เกี่ยวกับการมีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ p-value = 0.027, Chi-square = 
33.871 

42. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการตกแต่งมีความกลมกลืนกับแหล่งท่องเที่ยว p-value = 0.027, 
Chi-square = 33.871 

43. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก p-value = 0.010, Chi-square = 37.429 

44. รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าของที่ระลึก p-value = 0.010, Chi-square = 37.607 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.18 – 4.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.18  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.19  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถ
ที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว 

อายุ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีที่พัก
เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือ
การนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว 
 

สถานภาพสมรส 
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ภาพ 4.20  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการ
รถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสภาพที่ตั้งและสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถ
ที่เพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่
ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
 

ระดับการศึกษา 
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ภาพ 4.21  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีที่พัก
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมี
ความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าที่พัก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าของที่
ระลึก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน 

ระดับการศึกษา 
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ภาพ 4.22  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึง
ตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว 

อาชีพ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการ
รถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสะดวก
ของระยะทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับสภาพเส้นทาง
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถ
ที่เพียงพอสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่
ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.23  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการ
วางผังของสิ่งต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 

อาชีพ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคา
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมี
ความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าที่พัก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน 
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ภาพ 4.24  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี 

รายได้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับลักษณะเด่นและความมีชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าในภาพรวม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึง
ตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการ
รถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.25  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
 

วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. อายุมีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถิติ Chi-square = 35.788, p-
value = 0.000 

2. รายได้มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถิติ Chi-square = 17.082, 
p-value = 0.002 

3. บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถิติ 
Chi-square = 20.441, p-value = 0.002 

4. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถิติ Chi-
square = 17.082, p-value = 0.002 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำเสนอได้ดังภาพ 4.26 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือ
การนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว 

รายได้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีระบบการ
สื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการ
ตกแต่งมีความกลมกลืนกับแหล่งท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าที่พัก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าของที่ระลึก 
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ภาพ 4.26  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการบริการห้องน้ำ สถิติ F = 92.570, p-value = 0.000 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับป้ายบอกทาง สถิติ F = 113.571, p-value = 0.000 

3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการบริการที่พักและที่นั่งพักผ่อน สถิติ F = 131.177, p-value = 0.000 

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว สถิติ F = 14.439, p-value = 0.000 

5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับระบบการบริการด้านสาธารณสุข สถิติ F = 13.759, p-value = 0.000 

6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
เกี่ยวกับระบบการบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน สถิติ F = 17.783, p-value = 
0.000 

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน F = 12.982, p-value = 0.000 

8. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับการบริการของพ่อค้าและแม่ค้า F = 13.999, p-value = 0.000 

9. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับการบริการของบริษัทนำเที่ยว F = 14.005, p-value = 0.000 

10. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว F = 12.925, p-value = 0.000 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.27 

การไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อายุ 

รายได้ 

บุคคลที่ร่วมเดินทางมา
ท่องเที่ยว  

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว  
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ภาพ 4.27  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการบริการห้องน้ำ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับป้ายบอกทาง 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการบริการที่พักและที่นั่งพักผ่อน 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับระบบการบริการด้านสาธารณสุข 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับระบบการบริการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับการบริการของพ่อค้าและแม่ค้า 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับการบริการของบริษัทนำเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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 จิราภรณ์ พรหมเทพ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล Chi-square = 10.442, p-value = 0.034 

2. เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับ
ราคาที่พัก Chi-square = 12.392, p-value = 0.015 

3. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว Chi-square = 25.137, p-value = 0.001 

4. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ Chi-square = 15.824, p-value = 0.0045 

5. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว Chi-square = 25.137, p-value = 0.001 

6. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน Chi-square = 17.586, p-value = 0.025 

7. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับพ้ืนที่จอดรถ Chi-square = 23.937, p-value = 0.002 

8. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก เกี่ยวกับป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล Chi-square = 71.513, p-value = 0.000 

9. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการมีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว Chi-square = 39.933, p-value = 0.000 

10. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Chi-square = 25.023, p-value = 0.002 

11. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคาสินค้า
และบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาท่ีพัก Chi-square = 32.058, p-value = 0.000 

12. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคาสินค้า
และบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาอาหาร Chi-square = 24.425, p-value = 0.002 

13. อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
การสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล Chi-square = 10.442, p-value = 0.034 

14. อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมด้านราคาท่ีพัก Chi-square = 12.392, p-value = 0.015 

15. อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว Chi-square = 92.974, p-value = 0.000 

16. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ Chi-square = 74.287, p-value = 0.000 

17. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ Chi-square = 157.416, p-value = 0.000 

18. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน Chi-square = 58.885, p-value = 0.000 
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19. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนรถที่เข้ามาท่องเที่ยว Chi-square = 
64.750, p-value = 0.000 

20. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล Chi-square = 117.501, p-value = 0.000 

21. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว Chi-square = 62.744, p-value = 0.000 

22. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Chi-square = 85.618, p-value = 0.000 

23. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาท่ีพัก Chi-square = 115.577, p-value = 0.000 

24. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาอาหาร Chi-square = 42.795, p-value = 0.002 

25. รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาของที่ระลึก Chi-square = 33.950, p-value = 0.026 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นดังภาพ 4.28 – 4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.28  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับป้ายสื่อความหมายและป้าย
แสดงข้อมูล 
 เพศ 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
สินค้าและบริการ เกี่ยวกับราคาท่ีพัก 
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ภาพ 4.29  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพ 
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 

สถานภาพสมรส 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับ 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพ 
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก เก่ียวกับการบริการสิ่งอำนวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เก่ียวกับพ้ืนที่จอดรถ 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก เก่ียวกับป้ายสื่อความหมาย
และป้ายแสดงข้อมูล 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน 
การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการมีเว็บไซต์แนะนำ
แหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.30  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.31  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน 
การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการออกสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
 

สถานภาพสมรส 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ด้านราคาที่พัก 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ด้านราคาอาหาร 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการสื่อความหมายและ
ป้ายแสดงข้อมูล 

อายุ 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความเหมาะสม 
ด้านราคาที่พัก 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพ
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.32  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

รายได้ 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่า
ควรแก่การอนุรักษ์ 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีพื้นที่
จอดรถท่ีเพียงพอสำหรับรองรับจำนวนรถที่เข้ามา
ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
มีปา้ยสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
มีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการออกสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
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ภาพ 4.33  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตรและคณะ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำใน
อนาคตและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. เพศส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ t = 2.489, p-value = 0.013 
2. ระดับการศึกษาส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ F = 9.038, p-value = 0.000 
3. รายได้ต่อเดือนของครอบครัวส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ F = 3.404, p-

value = 0.005 
4. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่าสถิติ t = 

4.895, p-value = 0.000 
5. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่าสถิติ t = 4.988, p-value = 0.000 
6. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ค่าสถิติ t = 4.864, p-value = 0.000 
7. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา

จิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่าสถิติ t = 2.975, p-value = 0.000 
8. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรม

สนับสนุนทางสังคมวัฒนธรรม ค่าสถิติ t = 5.594, p-value = 0.000 
9. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น ค่าสถิติ t = 5.594, p-value = 0.000 
10. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลต่อความตั้งใจ

ท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ t = 2.596, p-value = 0.010 
11. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีผลต่อความตั้งใจ

ท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ t = 4.220, p-value = 0.000 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสม 
ด้านราคาที่พัก 

รายได้ 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสม 
ด้านราคาอาหาร 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสม 
ด้านราคาของที่ระลึก 
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12. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจ
ท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ t = 2.904, p-value = 0.004 

13. กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ค่าสถิติ t = 
2.585, p-value = 0.010 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคตนำเสนอได้ดังภาพ 4.34 – 4.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.34  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต 

เพศ 

ระดับการศึกษา 

รายได้รายได้ต่อเดือน
ของครอบครัว 
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ภาพ 4.35  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ความคาดหวังและการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาจิตสำนึก
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมสนับสนุน
ทางสังคมวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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ภาพ 4.36  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต 
 

ธัญชนก คล้ายสังข์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.583, p-value = 
0.000 

2. ภาพลักษณ์ด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.442, p-value 
= 0.000 

3. ภาพลักษณ์ด้านความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.361, p-value 
= 0.000 

4. ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.444, p-value 
= 0.000 

5. ภาพลักษณ์ด้านการบริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.421, p-value 
= 0.000 

6. ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว r = 0.584, p-value = 0.000 
7. ความภักดีของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการซื้อสินค้า r = 

0.110, p-value = 0.028 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.37 

 
 

ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่อง
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่อง
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.37  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. อายุ ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 13.770, p-value = 0.000 

2. ระดับการศึกษา ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 6.897, p-value = 0.000 

3. สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 12.796, p-value = 0.000 

4. อาชีพ ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ F = 13.532, p-value = 0.000 

5. รายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 6.058, p-value = 0.000 

6. วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.114, p-value = 0.001 

ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ 

ภาพลักษณ์ด้านราคาสินค้า 

ภาพลักษณ์ด้านความสะดวก 

ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศ 

ภาพลักษณ์ด้านการบริการ 

ภาพลักษณ์ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการ
ซื้อสินค้า 
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7. วิธีการเดินทาง ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.851, p-value = 0.001 

8. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ค่าสถิติ F = 10.887, p-value = 0.000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.38  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว 
 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. อายุ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 3.417, p-value = 0.009 

2. ระดับการศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.502, p-value = 0.042 

การมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส 

อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน 

วัตถุประสงค์หลักการ
ท่องเที่ยว 

วิธีการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว 
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3. วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.619, p-value = 0.024 

4. วิธีการเดินทาง ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.011, p-value = 0.003 

5. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ค่าสถิติ F = 10.887, p-value = 0.000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.39  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว 
 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว r 
= 0.415, p-value = 0.000 

2. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านราคา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว r = 
0.439, p-value = 0.000 

3. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านทำเลที่ตั้ง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว r = 
0.369, p-value = 0.000 

4. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยว r = 0.453, p-value = 0.000 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.40 
 
 

ความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

วัตถุประสงค์หลักการ
ท่องเที่ยว 

วิธีการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว 
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ภาพ 4.40  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
 

สุชาณัฐ วนิชปริยญากุล (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 3.428, p-value = 
0.001 

2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.604, 
p-value = 0.010 

3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.818, p-
value = 0.005 

4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ t = 3.966, 
p-value = 0.000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นำเสนอได้ดังภาพ 4.41 
 
 
 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้าน
ราคา 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้าน
ทำเลที่ตั้ง 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด 
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ภาพ 4.41  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 
 
ภูชิษา ปันแก้ว (2557) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. ความคาดหวังด้านกระบวนการของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถราง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.153 ค่า p-value = 0.002 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางนำเสนอได้

ดังภาพ 4.42 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.42  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถราง 
 
 
 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถราง 

ความคาดหวังด้านกระบวนการของ
นักท่องเที่ยว 
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กิติพงษ์ เทียนตระกูล และคณะ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในความเป็น
ไทยผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีความตระหนักในความเป็นไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.773 ค่า p-value = 0.010 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในความเป็นไทยนำเสนอได้ดังภาพ 4.43 
 
 
 
 

ภาพ 4.43  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในความเป็นไทย 
 
 ศราวุฒิ วัชระปันตี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. เพศ มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 2.274, p-value = 0.024 

2. เพศ มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับหอ
ศิลป์และพิพิธภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 2.066, p-value = 0.039 

3. อายุ มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับกีฬา
ไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.817, p-value = 0.039 

4. สถานภาพ มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.191, p-
value = 0.042 

5. สถานภาพ มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประเพณีไทยและเทศกาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.157, p-value = 
0.044 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 
4.44 - 4.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.44  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ความตระหนักในความเป็นไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทย 

เพศ 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ 
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ภาพ 4.45  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.46  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
ศราวุฒิ วัชระปันตี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. เพศ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 2.449, p-value = 0.015 
2. เพศ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีสถาปัตยกรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t = 2.754, p-value = 0.006 
3. เพศ มีอิทธิพลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีความหลากหลายทางชาติ

พันธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ t = 1.990, p-value = 0.047 
4. เพศ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค่าสถิติ t = 2.435, p-value = 0.015 
5. อายุ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเข้าใจในวัฒนธรรมไทย

มากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.538, p-value = 0.004 
6. สัญชาติ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีประวัติศาสตร์ที่

น่าสนใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.323, p-value = 0.042 
7. สัญชาติ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.273, p-value = 0.047 
8. สัญชาติ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 3.541, p-value = 0.004 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับกีฬาไทย อายุ 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

สถานภาพ 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีไทยและเทศกาล 
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9. ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมหรือเทศกาลที่หลากหลายน่าสนใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.894, p-
value = 0.021 

10. ระดับการศึกษา มี อิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมี
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.444, p-value = 0.033 

11. ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมีประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.281, p-value = 0.039 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำเสนอได้ดังภาพ 4.47 – 4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.47  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.48  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

เพศ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
เข้าใจในวัฒนธรรมไทย อายุ 
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ภาพ 4.49  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.50  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านบุคลากร ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า b = 0.498, Beta = 0.260, t = 6.415, p-value = 
0.000 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 

สัญชาติ 
ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือเทศกาลที่หลากหลาย
น่าสนใจ 

ระดับการศึกษา 
ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
มีประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
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2. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านการศึกษาและกิจกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า b = 0.268, Beta = 0.262, t = 6.172, p-value 
= 0.000 

3. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า b = 0.515, Beta = 0.358, t = 8.355, 
p-value = 0.000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนำเสนอได้ดังภาพ 4.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.51  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
 นิสากร บุญเลิศ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ที่พักอาศัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 2.74, p-value = 0.019 

2. ที่พักอาศัย มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านช่องทาง
การตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 2.97, p-value = 0.012 

3. อาชีพ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 2.43, p-value = 0.025 

4. อาชีพ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านช่องทางการตลาด 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 2.57, p-value = 0.018 

5. ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 2.69, p-value = 0.046 

6. ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 5.09, p-value = 0.002 

7. ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสถานที่ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 3.69, p-value = 0.012 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ด้านบุคลากร 

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ด้านการศึกษาและกิจกรรม 

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-285- 
 

8. ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านช่องทาง
การตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า F = 3.02, p-value = 0.029 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำเสนอได้ดังภาพ 4.52 – 4.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.52  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.53  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านราคา 

ที่พักอาศัย 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านช่องทางการตลาด 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านราคา 

อาชีพ 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านช่องทางการตลาด 
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ภาพ 4.54  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 5.586, p-value = 0.001 

2. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการให้บริการ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 3.827, p-value = 0.010 

3. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านค่าใช้จ่าย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.095, p-value = 0.007 

4. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสถานที่ในการจัดงาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.868, p-value = 0.003 

5. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการตลาด 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.085, p-value = 0.007 

6. อายุส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านกระบวนการให้บริการ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 8.268, p-value = 0.000 

7. ระดับการศึกษาส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.705, p-value = 0.026 

8. ระดับการศึกษาส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
กระบวนการให้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 5.655, p-value = 0.004 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ 

ประสบการณ์ 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านราคา 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านสถานที่ 

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านช่องทางการตลาด 
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9. อาชีพส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการส่งเสริม
การตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ F = 2.358, p-value = 0.040 

10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.118, p-value = 0.007 

11. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ให้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.310, p-value = 0.005 

12. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
สถานที่ในการจัดงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 4.263, p-value = 0.006 

13. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าสถิติ F = 3.452, p-value = 0.017 

14. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
กระบวนการให้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ F = 6.899, p-value = 0.000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำเสนอได้ดังภาพ 4.55 – 
4.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.55  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

อายุ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการให้บริการ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านค่าใช้จ่าย 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านสถานที่ในการจัดงาน 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านกระบวนการให้บริการ 
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ภาพ 4.56  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.57  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.58  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับการศึกษา 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านกระบวนการให้บริการ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

อาชีพ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการให้บริการ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านสถานที่ในการจัดงาน 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านกระบวนการให้บริการ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-289- 
 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ข้อค้นที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ 1) อายุมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอด
รถที่เพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) อายุมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและ
เครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การมีที่พักเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน
ความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับ
การมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่
ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าของ
ที่ระลึก ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือ
ติดกัน ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 6) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ด้านความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพที่ตั้งและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมี
ที่พักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่า
ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7) อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับสภาพเส้นทางภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีพ้ืนที่จอดรถท่ีเพียงพอสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านขายของที่ระลึกมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าท่ีพัก ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือติดกัน ด้านการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการมีแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสะดวกของระยะทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการวางผังของสิ่งต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว  ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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9) รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านความสำคัญ
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและโบราณคดี  ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยว ลักษณะเด่นและความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญและคุณค่าในภาพรวม ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 10) รายได้มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว การให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการมีสถานที่เพ่ือการนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว การมีระบบการสื่อสาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการตกแต่งมีความกลมกลืนกับแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้  อายุ รายได้ 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการบริการห้องน้ำ ป้ายบอกทาง การ
บริการที่พักและที่นั่งพักผ่อน ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ระบบการบริการด้านสาธารณสุข ระบบการบริการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ด้านมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการให้บริการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การบริการของพ่อค้าและแม่ค้า การบริการของบริษัทนำเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้  1) เพศมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับป้ายสื่อความหมาย
และป้ายแสดงข้อมูล ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับราคาที่พัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
ความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ความสวยงามและ
สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการบริการสิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับพ้ืนที่จอดรถ ป้ายสื่อความหมายและป้าย
แสดงข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการมีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว  การออกสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาที่พัก  ความ
เหมาะสมด้านราคาอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล ความ
เหมาะสมด้านราคาที่พัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8) อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสวยงามและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 9) รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ 
แหล่งท่องเที่ยวมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยวมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับ
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รองรับจำนวนรถที่เข้ามาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีป้ายสื่อความหมายและป้ายแสดงข้อมูล  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ด้านสินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาที่พัก  ความเหมาะสมด้านราคาอาหาร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 10) รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
สินค้าและบริการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาของที่ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้  1) อายุ วิธีการเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
การมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้  ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สุชาณัฐ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผลการวิจัยมีดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้  ปัจจัยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านบุคลากร ด้านการศึกษาและกิจกรรม ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของ
ชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เรื่อง การ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม จากครูผู้สอน จำนวน 476 คน โรงเรียน 18 แห่ง ใน เขต
คลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้สอนที่ให้ข้อมูลมีเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนอยู่ในเขตบางกอกน้อยมาก
ที่สุด ร้อยละ 54.41 รองลงมา คือ เขตคลองสาน ร้อยละ 19.75 เขตบางกอกใหญ่ ร้อยละ 14.92 เขตตลิ่งชัน 
ร้อยละ 10.92เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 เพศชาย ร้อยละ 28.57 อายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 47.48 
รองลงมา คือ ต่ำกว่า 31 ปี ร้อยละ 34.03 และ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 18.49 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อย
ละ 78.99 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.01 ขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 
ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) มากที่สุด ร้อยละ 50.63 รองลงมา คือ ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 
1,499 คน) ร้อยละ 23.11 ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) ร้อยละ 14.08 ขนาดเล็ก 
(จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) ร้อยละ 12.18 
 ประเภทของสถานการศึกษาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) มากที่สุด ร้อยละ 77.94 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา) ร้อยละ 16.81 และโรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการ
สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ร้อยละ 5.25 สังกัดของสถานการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากที่สุด ร้อยละ 72.06 รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 24.16 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร้อยละ 3.78 
 ระดับชั้นที่สอนคือ ช่วงชั้นที่ 3 มากที่สุด ร้อยละ 27.73 รองลงมา คือ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ร้อยละ 
27.52 และช่วงชั้นที่ 4 ร้อยละ 22.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน คือ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาก
ที่สุด ร้อยละ 15.76 รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 14.92 และภาษาไทย ร้อยละ 14.29 ประสบการณ์
การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน คือ ไม่เกิน 5 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.87 รองลงมา คือ 6 – 10 ปี ร้อยละ 
25.00 และ 11 – 15 ปี ร้อยละ 13.87 
 รายละเอียดนำเสนอในตาราง 4.17 
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ตาราง 4.17  ค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ค่าร้อยละ 
1. เขตพ้ืนที่   

เขตคลองสาน 94 19.75 
เขตบางกอกน้อย 259 54.41 
เขตบางกอกใหญ่ 71 14.92 
เขตตลิ่งชัน 52 10.92 

2. เพศ   
ชาย 136 28.57 
หญิง 340 71.43 

3. อายุ   
ต่ำกว่า 31 ปี 162 34.03 
31 – 40 ปี 226 47.48 
41 ปี ขึ้นไป 88 18.49 

4. ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 376 78.99 
สูงกว่าปริญญาตรี 100 21.01 

5. ขนาดของสถานการศึกษา   
ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 58 12.18 
ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 67 14.08 
ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 110 23.11 
ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 241 50.63 

6. ประเภทของสถานการศึกษา   
โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

80 16.81 

โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

25 5.25 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

371 77.94 

7. สังกัดของสถานการศึกษา   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 343 72.06 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 3.78 
กรุงเทพมหานคร 115 24.16 
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ตาราง 4.17  ค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ค่าร้อยละ 
8. ระดับชั้นที่สอน   

อนุบาล 16 3.36 
ช่วงชั้นที่ 1 29 6.09 
ช่วงชั้นที่ 2 44 9.24 
ช่วงชั้นที่ 3 132 27.73 
ช่วงชั้นที่ 4 106 22.27 
ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 18 3.78 
ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 131 27.52 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน   
คณิตศาสตร์ 64 13.45 
ภาษาไทย 68 14.29 
วิทยาศาสตร์ 71 14.92 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51 10.71 
ภาษาต่างประเทศ 63 13.24 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 75 15.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 36 7.56 
ศิลปะ 32 6.72 
ปฐมวัย 16 3.36 

10. ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน   
ไม่เกิน 5 ปี 185 38.87 
6 – 10 ปี 119 25.00 
11 – 15 ปี 66 13.87 
16 – 20 ปี 29 6.09 
21 – 25 ปี 22 4.62 
26 – 30 ปี 29 6.09 
ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 26 5.46 

 
 2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านและรวมทุกด้าน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทุกด้าน และรายด้าน อยู่ในระดับมาก รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้าน
การมีนโยบายและแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและ
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บูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.18 
 
ตาราง 4.18  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 476 1.00 5.00 3.73 0.70 มาก 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 476 1.00 5.00 3.71 0.73 มาก 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 476 1.00 5.00 3.60 0.75 มาก 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 476 1.00 5.00 3.73 0.74 มาก 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 476 1.00 5.00 3.54 0.78 มาก 

รวมทุกด้าน 476 1.00 5.00 3.66 0.68 มาก 
 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อคำถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี
ดังนี้ข้อ 8 สนับสนุนให้ครู บุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ข้อ 1 มีนโยบายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 ข้อ 2 มีนโยบายการอนุรักษ์และสืบทอดแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ข้อ การ
จัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง วัด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ข้อ 7 รณรงค์การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
  ข้อคำถามที่มีอันดับอยู่ต่ำที่สุด ได้แก่ ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ข้อ 13 จัดประชุม อบรม และรับ
ฟังความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50ข้อ 15 นิเทศ 
กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 ข้อ 10มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ข้อ 
18 นำผลการประเมินมาใช้วางแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
  รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.19 
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ตาราง 4.19  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 

1. มีนโยบายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.84 0.82 มาก 

2. มีนโยบายการอนุรักษ์และสืบทอดแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.81 0.75 มาก 

3. มีนโยบายการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.61 0.82 มาก 

4. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.70 0.84 มาก 

5. มีแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.69 0.81 มาก 

6. มีมาตรการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 476 1.00 5.00 3.63 0.82 มาก 
7. รณรงค์การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
476 1.00 5.00 3.77 0.85 มาก 

8. สนับสนุนให้ครู บุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

476 1.00 5.00 3.88 0.89 มาก 

9. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการใช้แหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.54 0.89 มาก 

10. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการใช้
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.52 0.90 มาก 

11. เปิดโอกาสให้ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.65 0.83 มาก 

12. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการ
ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.65 0.85 มาก 

13. จัดประชุม อบรม และรับฟังความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.50 0.90 มาก 

14. บูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน 

476 1.00 5.00 3.69 0.87 มาก 

15. นิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.51 0.91 มาก 
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ตาราง 4.19  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 

16. ประเมินผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.57 0.85 มาก 

17. รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.50 0.82 มาก 

18. นำผลการประเมินมาใช้วางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม 

476 1.00 5.00 3.53 0.89 มาก 

19. การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

476 1.00 5.00 3.58 0.86 มาก 

20. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

476 1.00 5.00 3.74 0.84 มาก 

21. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วิถีชีวิตริมคลอง 

476 1.00 5.00 3.65 0.88 มาก 

22. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่และ
สิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง วัด 

476 1.00 5.00 3.81 0.85 มาก 

23. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

476 1.00 5.00 3.69 0.84 มาก 

24. การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี เช่น ประเพณี พิพิธภัณฑ์ 

476 1.00 5.00 3.76 0.84 มาก 

 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เมื่อตรวจสอบข้อมูลรวมทุกด้านได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-
test และเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) สำหรับการตรวจสอบข้อมูล
เป็นรายด้านได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร 
(multivariate analysis of variance : MANOVA) 
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 ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่ศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่ 2) เพศ 3) อายุ 4) ระดับการศึกษา 
5) ขนาดของสถานศึกษา 6) ประเภทของสถานศึกษา 7) สังกัดของสถานศึกษา 8) ระดับชั้นที่สอน 9) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สอน 10) ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน 
 การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ด้านการมี
นโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการ
ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการติดตามและประเมินผล 
 การตรวจสอบการแจกแจงที่เป็นโค้งปกติของข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ทั้งรายด้าน และรวมทุกด้าน ด้วยค่าความเบ้ (skewness : Sk) ค่า
ความโด่ง (kurtosis : Ku) แผนภูมิฮิสโตแกรม และแผนภูมิ Normal P-P Plot พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับการแจกแจงที่เป็นโค้งปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) ด้านการมีนโยบายและแผนมี
ค่าความเบ้เท่ากับ -0.63 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.692) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมมีค่าความเบ้เท่ากับ  
-0.59 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.35 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.44 ค่า
ความโด่งเท่ากับ 0.18 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.47 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.08 
5) ด้านการติดตามและประเมินผลมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.37 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.07 6) รวมทุกด้าน มีค่า
ความเบ้เท่ากับ -0.50 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.24 
 
  3.1 เขตพื้นที่ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีเขตพ้ืนที่ของสถานศึกษาอยู่ที่เขตบางกอก
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
สูงที่สุด X̅ =3.87 รองลงมา คือ เขตบางกอกน้อย X̅ = 3.73 เขตตลิ่งชัน X̅ = 3.70 และเขตคลองสาน X̅ = 
3.29 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.20 
 
ตาราง 4.20  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอน 
 

เขตพ้ืนที่ n X̅ SD SE Min Max 
1. เขตคลองสาน 94 3.29 0.72 0.07 1.00 4.63 
2. เขตบางกอกน้อย 259 3.73 0.64 0.04 1.96 5.00 
3. เขตบางกอกใหญ่ 71 3.87 0.57 0.07 1.88 5.00 
4. เขตตลิ่งชัน 52 3.70 0.69 0.10 2.21 5.00 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอนที่มีเขต
พ้ืนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 13.262, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอ
ดังตาราง 4.21 
 
ตาราง 4.21  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอน 
 

 SS df MS F p-value 
Between 
Groups 

16.981 3 5.660 13.262** 0.000 

Within Groups 201.453 472 0.427   
Total 218.434 475    
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 2.228, df1 = 3, 
df2 = 472, p-value = 0.084 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43291p-value = 0.000 
  2. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57628 p-value = 0.000 
  3. ครูผู้สอนในเขตตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40768 p-value = 0.000 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้5) ด้านการติดตาม
และประเมินผล เมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัว
แปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเขตพ้ืนที่ คือ เขตคลองสาน จำนวน 
94 คน เขตบางกอกน้อย จำนวน 259 คน เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 71 คน เขตตลิ่งชัน จำนวน 52 คน 
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีอยู่เขต
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คลองสาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14– 3.42เขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 – 3.81 เขตบางกอกใหญ่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 – 3.99 เขตตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 – 3.79 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.22 
 
ตาราง 4.22  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่ X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. เขตคลองสาน 3.42 0.76 94 

2. เขตบางกอกน้อย 3.80 0.66 259 
3. เขตบางกอกใหญ่ 3.94 0.51 71 
4. เขตตลิ่งชัน 3.68 0.79 52 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. เขตคลองสาน 3.35 0.81 94 

2. เขตบางกอกน้อย 3.77 0.69 259 
3. เขตบางกอกใหญ่ 3.89 0.58 71 
4. เขตตลิ่งชัน 3.79 0.70 52 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. เขตคลองสาน 3.26 0.78 94 

2. เขตบางกอกน้อย 3.66 0.72 259 
3. เขตบางกอกใหญ่ 3.79 0.69 71 
4. เขตตลิ่งชัน 3.70 0.77 52 

รวม 3.60 0.75 476 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. เขตคลองสาน 3.32 0.81 94 

2. เขตบางกอกน้อย 3.81 0.70 259 
3. เขตบางกอกใหญ่ 3.99 0.60 71 
4. เขตตลิ่งชัน 3.73 0.72 52 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. เขตคลองสาน 3.14 0.75 94 

2. เขตบางกอกน้อย 3.61 0.74 259 
3. เขตบางกอกใหญ่ 3.74 0.78 71 
4. เขตตลิ่งชัน 3.63 0.77 52 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มเีขตพ้ืนที่ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูล
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.110, F = 3.577, df = 15, p-value = 0.000 2) Wilks' Lambda 
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= 0.892, F = 3.651, df = 15, p-value = 0.000 3) Hotelling's Trace = 0.119, F = 3.717, df = 15, p-
value = 0.000 4) Roy's Largest Root = 0.100, F = 9.421, df = 5, p-value = 0.000 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีเขตพ้ืนที่
ของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้าน
แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
10.027, p-value = 0.000 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่า F = 10.636, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 9.284, p-value = 0.000 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 14.620, p-value = 0.000 ด้านการติดตามและประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 11.692, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอ
ดังตาราง 4.23 
 
ตาราง 4.23  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsเมื่อเปรียบเทียบตามเขตพ้ืนที่ของ

ครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS Df MS F p-value 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 13.835 3 4.612 10.027** 0.000 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 15.838 3 5.279 10.636** 0.000 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 15.038 3 5.013 9.284** 0.000 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 22.052 3 7.351 14.620** 0.000 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 19.760 3 6.587 11.692** 0.000 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 a. R2 = 0.060 (Adjusted R2 = 0.054) b. R2 = 0.063 (Adjusted R2 = 0.057) 

c. R2 = 0.056 (Adjusted R2 = 0.050) d. R2 = 0.085 (Adjusted R2 = 0.079) 
e. R2 = 0.069 (Adjusted R2 = 0.063) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนมีความแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 104.974, F = 2.268, df1 = 45, df2 = 132,171.351, p-value = 0.000 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3822p-value = 0.000 
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  2. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5266 p-value = 0.000 
  3. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4180 p-value = 0.000 
  4. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5460 p-value = 0.000 
  5. ครูผู้สอนในเขตตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4401 p-value = 0.005 
  6. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4049 p-value = 0.000 
  7. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5306 p-value = 0.000 
  8. ครูผู้สอนในเขตตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4408 p-value = 0.007 
  9. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4872 p-value = 0.000 
  10. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6675 p-value = 0.000 
  11. ครูผู้สอนในเขตตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4056 p-value = 0.012 
  12. ครูผู้สอนในเขตบางกอกน้อย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4692 p-value = 0.000 
  13. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6047 p-value = 0.000 
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  14. ครูผู้สอนในเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอนในเขตคลองสาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49849 p-value = 0.001 
 
  3.2 เพศ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอนด้วยสถิติ t-test พบว่า เพศชายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ t สรุปว่าเพศชายและเพศหญิง 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = 
-1.114, p-value = 0.266 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอได้ดังตาราง 4.24 
 
ตาราง 4.24  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

แบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอน 
 

เพศ n X̅ SD ผลต่างของค่าเฉลี่ย df t p-value 
ชาย 136 3.60 0.75 -0.0766 474 -1.114 0.266 
หญิง 340 3.68 0.65     
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 3.750, df1 = 1, df2 = 
474, p-value = 0.053 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัว
แปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่เป็นเพศชาย จำนวน 136 คน 
เพศหญิง จำนวน 340 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้าน ครูผู้สอนที่ เป็นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52– 3.70 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 – 3.76
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.25 
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ตาราง 4.25  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม เพศ X̅ SD n 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. ชาย 3.65 0.74 136 
2. หญิง 3.76 0.68 340 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ชาย 3.63 0.81 136 

2. หญิง 3.74 0.69 340 
รวม 3.71 0.73 476 

3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. ชาย 3.52 0.83 136 
2. หญิง 3.63 0.72 340 

รวม 3.60 0.75 476 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. ชาย 3.70 0.76 136 

2. หญิง 3.74 0.73 340 
รวม 3.73 0.74 476 

5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. ชาย 3.52 0.87 136 
2. หญิง 3.54 0.74 340 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests) เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามเพศของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 
0.021, F = 2.059, df = 5, p-value = 0.069 2) Wilks' Lambda = 0.979, F = 2.059, df = 5, p-value 
= 0.069 3) Hotelling's Trace = 0.022, F = 2.059, df = 5, p-value = 0.069 4) Roy's Largest Root = 
0.022, F = 2.059, df = 5, p-value = 0.069 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน 
มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้าน
การมีนโยบายและแผน มีค่า F = 2.360, p-value = 0.125 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 2.342, 
p-value = 0.127 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F = 2.118, p-value = 0.146 ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 0.260, p-value = 0.611 ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า F = 0.063, 
p-value = 0.803 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.26 
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ตาราง 4.26  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามเพศของ
ครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1.144 1 1.144 2.360 0.125 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1.229 1 1.229 2.342 0.127 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1.201 1 1.201 2.118 0.146 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 0.142 1 0.142 0.260 0.611 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 0.038 1 0.038 0.063 0.803 
หมายเหตุ a. R2 = 0.005 (Adjusted R2 = 0.003) b. R2 = 0.005 (Adjusted R2 = 0.003) 

c. R2 = 0.004 (Adjusted R2 = 0.002) d. R2 = 0.001 (Adjusted R2 = 0.002) 
e. R2 = 0.000 (Adjusted R2 = 0.002) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของครูผู้สอนมีความแปรปรวนร่วมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 22.787, F = 1.497, df1 = 15, df2 = 279,091.877, p-value = 0.096 
 
  3.3 อายุ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด  X̅ = 3.68 รองลงมา
คือ 41 ปี ขึ้นไป X̅ = 3.66 และต่ำกว่า 31 ปี X̅ = 3.64 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.27 
 
ตาราง 4.27  ค่าสถิติเชิงบรรบายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอน 
 

อายุ n X̅ SD SE Min Max 
1. ต่ำกว่า 31 ปี 162 3.64 0.65 0.05 1.88 5.00 
2. 31 – 40 ปี 226 3.68 0.71 0.05 1.33 5.00 
3. 41 ปี ขึ้นไป 88 3.66 0.65 0.07 1.00 4.88 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน มีค่า F = 0.154, p-value = 0.857 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.28 
 
ตาราง 4.28  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอน 
 

 SS df MS F p-value 
Between Groups 0.142 2 0.071 0.154 0.857 
Within Groups 218.292 473 0.462   
Total 218.434 475    
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 1.755, df1 = 2, df2 = 
473, p-value = 0.174 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียน รู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัว
แปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี จำนวน 162 
คน อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 226 คน อายุ 41 ปี ขึ้นไป จำนวน 88 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55– 
3.70อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 – 3.77อายุ 41 ปี  ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 – 3.73
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.29 
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ตาราง 4.29  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม อายุ X̅ SD n 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. ต่ำกว่า 31 ปี 3.68 0.70 162 
2. 31 – 40 ปี 3.77 0.72 226 
3. 41 ปี ขึ้นไป 3.72 0.62 88 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ต่ำกว่า 31 ปี 3.66 0.67 162 

2. 31 – 40 ปี 3.73 0.77 226 
3. 41 ปี ขึ้นไป 3.74 0.70 88 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. ต่ำกว่า 31 ปี 3.60 0.76 162 

2. 31 – 40 ปี 3.59 0.78 226 
3. 41 ปี ขึ้นไป 3.63 0.70 88 

รวม 3.60 0.75 476 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. ต่ำกว่า 31 ปี 3.70 0.69 162 

2. 31 – 40 ปี 3.76 0.78 226 
3. 41 ปี ขึ้นไป 3.70 0.73 88 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. ต่ำกว่า 31 ปี 3.55 0.78 162 

2. 31 – 40 ปี 3.53 0.79 226 
3. 41 ปี ขึ้นไป 3.52 0.73 88 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามอายุของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 
0.025, F = 1.193, df = 10, p-value = 0.291 2 ) Wilks' Lambda = 0.975, F = 1.192, df = 10, p-
value = 0.292 3) Hotelling's Trace = 0.025, F = 1.192, df = 10, p-value = 0.292 4) Roy's Largest 
Root = 0.019, F = 1.807, df = 5, p-value = 0.110 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน 
มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้าน
การมีนโยบายและแผน มีค่า F = 0.816, p-value = 0.443 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 0.577, 
p-value = 0.562 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F = 0.056, p-value = 0.906 ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้  มีค่า F = 0.229, p-value = 0.658 ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า F = 
0.0272, p-value = 0.974 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.30 
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ตาราง 4.30  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามอายุของ
ครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 0.794 2 0.397 0.816 0.443 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 0.609 2 0.304 0.577 0.562 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 0.113 2 0.056 0.099 0.906 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 0.458 2 0.229 0.418 0.658 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 0.032 2 0.016 0.027 0.974 
หมายเหตุ a. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.001) b. R2 = 0.002 (Adjusted R2 = 0.002) 

c. R2 = 0.000 (Adjusted R2 = 0.004) d. R2 = 0.002 (Adjusted R2 = 0.002) 
e. R2 = 0.000 (Adjusted R2 = 0.004) 

 
  3.4 ระดับการศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของครูผู้สอนด้วยสถิติ t-test พบว่า 
ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 สูงกกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ t สรุปว่า
ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = -1.521, p-value = 0.129 ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.31 
 
ตาราง 4.31  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

แบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของครูผู้สอน 
 

ระดับการศึกษา n X̅ SD ผลต่างของค่าเฉลี่ย df t p-value 
ปริญญาตรี 376 3.68 0.65 0.1159 474 1.521 0.129 
สูงกว่าปริญญาตรี 100 3.57 0.77     
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 2.228, df1 = 3, 
df2 = 472, p-value = 0.084 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามเขตพ้ืนที่ของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
พหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
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  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 376 คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58– 
3.75สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 – 3.68 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.32 
 
ตาราง 4.32  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ระดับการศึกษษ X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. ปริญญาตรี 3.75 0.66 376 

2. สูงกว่าปริญญาตรี 3.65 0.83 100 
รวม 3.73 0.70 476 

2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ปริญญาตรี 3.72 0.71 376 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 3.64 0.79 100 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. ปริญญาตรี 3.62 0.73 376 

2. สูงกว่าปริญญาตรี 3.53 0.85 100 
รวม 3.60 0.75 476 

4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. ปริญญาตรี 3.74 0.71 376 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 3.68 0.83 100 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. ปริญญาตรี 3.58 0.75 376 

2. สูงกว่าปริญญาตรี 3.36 0.84 100 
รวม 3.54 0.78 476 

 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามระดับการศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.031, F = 2.981, df = 5, p-value = 0.012 2) 
Wilks' Lambda = 0.969, F = 2.981, df = 5, p-value = 0.012 3 ) Hotelling's Trace = 0.032, F = 
2.981, df = 5, p-value = 0.012 4) Roy's Largest Root = 0.032, F = 2.981, df = 5, p-value = 
0.012 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มี ระดับ
การศึกษาของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
แตกต่างกันในด้านการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 6.456, p-
value = 0.011 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 1.751, p-value = 
0.186ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.107, p-value = 0.293 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและ
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บูรณาการ มีค่า F = 1.252, p-value = 0.264 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 0.682, p-value 
= 0.409 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.33 
 
ตาราง 4.33  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามระดับ

การศึกษาของครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 0.850 1 0.850 1.751 0.186 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 0.583 1 0.583 1.107 0.293 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 0.711 1 0.711 1.252 0.264 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 0.373 1 0.373 0.682 0.409 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 3.839 1 3.839 6.456* 0.011 
หมายเหตุ *  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 a. R2 = 0.004 (Adjusted R2 = 0.002) 

b. R2 = 0.002 (Adjusted R2 = 0.000) c. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.001) 
d. R2 = 0.001 (Adjusted R2 = 0.001) e. R2 = 0.013 (Adjusted R2 = 0.011) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 ค่าสถิติ  Box’s M = 32.832, F = 2.147, df1 = 15, df2 = 131,225.045, p-value = 
0.006 
 
  3.5 ขนาดของสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถานศึกษาเป็น
ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป)มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด  X̅ = 3.79 รองลงมา คือ ขนาดกลาง 
(จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) X̅ = 3.71 ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) X̅ = 3.59 
และขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) X̅ = 3.38 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.34 
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ตาราง 4.34  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 

 
ขนาดของสถานศึกษา n X̅ SD SE Min Max 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 58 3.59 0.60 0.08 2.38 4.63 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 67 3.71 0.61 0.08 2.42 5.00 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 110 3.38 0.74 0.07 1.00 5.00 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน 
ขึ้นไป) 

241 3.79 0.65 0.04 1.88 5.00 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอนพบว่า 
ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถานการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.015, p-value = 
0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.35 
 
ตาราง 4.35  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 
 

 SS Df MS F p-value 
Between Groups 13.072 3 4.357 10.015** 0.000 
Within Groups 205.362 472 0.435   
Total 218.434 475    
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 
0.262, df1 = 3, df2 = 472, p-value = 0.853 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นขนาดใหญ่ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32489 p-value = 0.019 
  2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32489 p-value = 0.019 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้ านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถาน
การศึกษา คือ ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) จำนวน 58 คน ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 
300 – 599 คน) จำนวน 67 คน ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) จำนวน 110 คนขนาด
ใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) จำนวน 241 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก (จำนวน
นักเรียนไม่เกิน 300 คน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43– 3.71ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 – 3.79ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 – 
3.45ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 – 3.90 รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.36 
 
ตาราง 4.36  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 
การจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
ขนาดของสถานศึกษา X̅ SD n 

1. ด้านการมี
นโยบายและแผน 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 3.71 0.55 58 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 3.79 0.61 67 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 3.43 0.83 110 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 3.86 0.65 241 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 3.64 0.72 58 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 3.74 0.65 67 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 3.45 0.78 110 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 3.83 0.70 241 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมและบูรณา
การ 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 3.58 0.71 58 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 3.68 0.68 67 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 3.34 0.81 110 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 3.71 0.73 241 

รวม 3.60 0.75 476 
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ตาราง 4.36  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
ขนาดของสถานศึกษา X̅ SD n 

4. ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 3.57 0.75 58 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 3.72 0.71 67 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 3.45 0.79 110 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 3.90 0.67 241 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตาม
และประเมินผล 

1. ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 3.43 0.68 58 
2. ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 300 – 599 คน) 3.61 0.67 67 
3. ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 600 – 1,499 คน) 3.24 0.81 110 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 3.67 0.77 241 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถาน
การศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ  1) Pillai's Trace = 0.103, F = 3.347, df = 15, 
p-value = 0.000 2) Wilks' Lambda = 0.899, F = 3.394, df = 15, p-value = 0.000 3) Hotelling's 
Trace = 0.110, F = 3.432, df = 15, p-value = 0.000 4) Roy's Largest Root = 0.085, F = 7.974, df 
= 5, p-value = 0.000 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดของ
สถานศึกษาของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F 
= 10.271, p-value = 0.000 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่า F = 7.108, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.258, p-value = 0.000 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.796, p-value = 0.000 ด้านการติดตามและประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 8.665, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.37 
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ตาราง 4.37  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษาของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 14.151 3 4.717 10.271** 0.000 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 10.811 3 3.604 7.108** 0.000 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 10.323 3 3.441 6.258** 0.000 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 16.654 3 5.551 10.796** 0.000 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 14.912 3 4.971 8.665** 0.000 
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a. R2 = 0.061 (Adjusted R2 = 0.055) b. R2 = 0.043 (Adjusted R2 = 0.037) 
c. R2 = 0.038 (Adjusted R2 = 0.032) d. R2 = 0.064 (Adjusted R2 = 0.058) 
e. R2 = 0.052 (Adjusted R2 = 0.046) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 100.190, F = 2.168, df1 = 45, df2 = 151,847.377, p-value = 
0.000 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2847p-value = 0.041 
  2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3649 p-value = 0.041 
  3. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4282 p-value = 0.000 
  4. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2843 p-value = 0.046 
  5. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3722 p-value = 0.000 
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  6. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3340 p-value = 0.019 
  7. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3618 p-value = 
0.001 
  8. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด
เล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3290 p-value = 0.015 
  9. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4434 p-value = 0.000 
  10. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3683 p-value = 0.007 
  11. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4294 p-value = 0.000 
 
  3.6 ประเภทของสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีประเภทของสถานศึกษาเป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา) มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด  X̅ = 3.87 รองลงมา คือ 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) X̅ = 3.64 และโรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) X̅ = 3.27 
ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.38 
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ตาราง 4.38  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน 

 
ประเภทของสถานศึกษา n X̅ SD SE Min Max 

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการ
สอนถึงระดับประถมศึกษา) 

80 3.87 0.55 0.06 2.67 5.00 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

25 3.27 0.54 0.11 2.38 4.46 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

371 3.64 0.70 0.04 1.00 5.00 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานการศึกษาของครูผู้สอน
พบว่า ครูผู้สอนที่มีประเภทของสถานการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 8.375, p-
value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.39 
 
ตาราง 4.39  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของ
ครูผู้สอน 

 
 SS df MS F p-value 

Between Groups 7.471 2 3.736 8.375** 0.000 
Within Groups 210.963 473 0.446   
Total 218.434 475    
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 
6.073, df1 = 2, df2 = 473, p-value = 0.002 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60156p-value = 0.000 
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  2. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.22728 p-value = 0.005 
  3. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37428 p-value = 0.008 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้ านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีประเภท
ของสถานการศึกษา คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา) จำนวน 80 
คนโรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 25 คน โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 
371 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่
อยู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70– 3.98
โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 – 3.43
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 – 3.72 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.40 
 
ตาราง 4.40  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเภทของสถานศึกษา X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

(จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

3.94 0.52 80 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

3.43 0.54 25 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

3.71 0.73 371 

รวม 3.73 0.70 476 
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ตาราง 4.40  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเภทของสถานศึกษา X̅ SD n 

2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

3.98 0.58 80 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

3.28 0.61 25 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

3.68 0.74 371 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการ 

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

3.84 0.67 80 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

3.28 0.61 25 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

3.57 0.77 371 

รวม 3.60 0.75 476 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

(จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

3.90 0.67 80 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

3.30 0.71 25 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

3.72 0.74 371 

รวม 3.73 0.74 476 
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ตาราง 4.40  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเภทของสถานศึกษา X̅ SD n 

5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา) 

3.70 0.70 80 

2. โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

3.05 0.55 25 

3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

3.53 0.79 371 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามประเภทของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีประเภทของสถาน
การศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.075, F = 3.649, df = 10, 
p-value = 0.000 2) Wilks' Lambda = 0.927, F = 3.644, df = 10, p-value = 0.000 3) Hotelling's 
Trace = 0.078, F = 3.639, df = 10, p-value = 0.000 4) Roy's Largest Root = 0.047, F = 4.399, df 
= 5, p-value = 0.001 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนในประเภทของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้าน
แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
6.343, p-value = 0.002ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่า F = 10.686, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.889, p-value = 0.001ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.598, p-value = 0.001ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.850, p-value = 0.001 รายละเอียดเป็นดังตาราง 4.41 
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ตาราง 4.41  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของ
สถานศึกษาของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 6.032 2 3.016 6.343** 0.002 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 10.813 2 5.406 10.686** 0.000 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 7.638 2 3.819 6.889** 0.001 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 7.040 2 3.520 6.598** 0.001 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 8.041 2 4.021 6.850** 0.001 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 a. R2 = 0.026 (Adjusted R2 = 0.022) b. R2 = 0.043 (Adjusted R2 = 0.039) 

c. R2 = 0.028 (Adjusted R2 = 0.024) d. R2 = 0.027 (Adjusted R2 = 0.023) 
e. R2 = 0.028 (Adjusted R2 = 0.024) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษามีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 50.809, F = 1.608, df1 = 30, df2 = 15,618.846, p-value = 0.019 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell รายละเอียดดังตาราง 4.1และสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5105p-value = 0.000 
  2. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอน ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2358 p-value = 0.002 
  3. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6981 p-value = 0.000 
  4. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3029 p-value = 0.002 
  5. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียน
ขยายโอกาสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5650 p-value = 0.001 
  6. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนในโรงเรียน
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ระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2725 p-value = 
0.005 
  7. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6040 p-value = 0.002 
  8. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4269 p-value = 0.019 
  9. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6495 p-value = 0.000 
  10. ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4862 p-value = 0.001 
 
  3.7 สังกัดของสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีสังกัดของสถานศึกษา คือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด X̅ = 3.73 รองลงมาคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน X̅ = 3.56 และกรุงเทพมหานคร X̅ = 3.46 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.42 
 
ตาราง 4.42  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 
 

สังกัดของสถานศึกษา n X̅ SD SE Min Max 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 343 3.73 0.64 0.03 1.88 5.00 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 3.56 0.68 0.16 2.38 4.63 
3. กรุงเทพมหานคร 115 3.46 0.74 0.07 1.00 5.00 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอนพบว่า 
ครูผู้สอนที่มีสังกัดของสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.407, p-value = 
0.001รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.43 
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ตาราง 4.43  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 

 
 SS df MS F p-value 

Between 
Groups 

6.633 2 3.316 7.407** 0.001 

Within Groups 211.801 473 0.448   
Total 218.434 475    
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 0.763, 
df1 = 2, df2 = 473, p-value = 0.467 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ เชิ งวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้ สอนที่ สั งกัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27345 p-value = 
0.001 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีสังกัดของ
สถานศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 343 คน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จำนวน 18 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 115 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีสังกัดของสถานศึกษา คือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62– 3.82 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.30 – 3.67 กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 – 3.55 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.44 
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ตาราง 4.44  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอน 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม สังกัดของสถานศึกษา X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.80 0.67 343 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.67 0.62 18 

3. กรุงเทพมหานคร 3.55 0.75 115 
รวม 3.73 0.70 476 

2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.77 0.69 343 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.64 0.80 18 

3. กรุงเทพมหานคร 3.52 0.80 115 
รวม 3.71 0.73 476 

3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.67 0.73 343 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.59 0.72 18 

3. กรุงเทพมหานคร 3.42 0.80 115 
รวม 3.60 0.75 476 

4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.82 0.68 343 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.61 0.75 18 

3. กรุงเทพมหานคร 3.49 0.84 115 
รวม 3.73 0.74 476 

5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.62 0.76 343 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.30 0.72 18 

3. กรุงเทพมหานคร 3.33 0.80 115 
รวม 3.54 0.78 476 

 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีสังกัดของสถาน
การศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.054, F = 2.607, df = 10, 
p-value = 0.004 2) Wilks' Lambda = 0.947, F = 2.612, df = 10, p-value = 0.004 3) Hotelling's 
Trace = 0.947, F = 2.616, df = 10, p-value = 0.004 4) Roy's Largest Root = 0.043, F = 4.030, df 
= 5, p-value = 0.001 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects พบว่า ครูผู้สอนที่มีสังกัดของ
สถานศึกษาของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F 
= 5.484, p-value = 0.004ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่า F = 5.351, p-value = 0.005ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.849, p-value = 0.008ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 8.938, p-value = 0.000 ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.038, p-value = 0.001 รายละเอียดดังตาราง 4.45 
 
ตาราง 4.45  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามสังกัดของ

สถานศึกษาของครูผู้สอน 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS Df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 5.233 2 2.617 5.484** 0.004 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 5.533 2 2.767 5.351** 0.005 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 5.422 2 2.711 4.849** 0.008 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 9.445 2 4.723 8.938** 0.000 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 8.255 2 4.128 7.038** 0.001 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 a. R2 = 0.023 (Adjusted R2 = 0.019) b. R2 = 0.022 (Adjusted R2 = 0.019) 

c. R2 = 0.020 (Adjusted R2 = 0.016) d. R2 = 0.036 (Adjusted R2 = 0.032) 
e. R2 = 0.029 (Adjusted R2 = 0.025) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษาของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ Box’s M = 54.305, F = 1.692, df1 = 30, df2 = 7,008.828, p-value = 
0.011 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell รายละเอียดดังตาราง 4.1 และสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการมีนโยบายและแผนสูงกว่าครูผู้สอนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2446 p-value = 
0.006 
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  2. ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2516 p-value 
= 0.008 
  3. ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่า
ครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2508 
p-value = 0.010 
  4. ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3265 p-value 
= 0.001 
  5. ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สูงกว่าครูผู้สอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2894 p-value 
= 0.002 
 
  3.8 ระดับชั้นที่สอน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอน คือ อนุบาล มีค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด  
X̅=4.02 รองลงมา คือ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 X̅= 3.82 ช่วงชั้นที่ 1 X̅= 3.72 ช่วงชั้นที่ 2 X̅ = 3.68 ช่วงชั้นที่ 1 
และ 2 X̅ = 3.57 ช่วงชั้นที่ 3 X̅ = 3.55 และช่วงชั้นที่ 4 X̅ = 3.53 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 4.46 
 
ตาราง 4.46  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน 
 

ระดับชั้นที่สอน n X̅ SD SE Min Max 
1. อนุบาล 16 4.02 0.48 0.12 2.75 4.63 
2. ช่วงชั้นที่ 1 29 3.72 0.58 0.11 2.42 4.75 
3. ช่วงชั้นที่ 2 44 3.68 0.61 0.09 2.42 5.00 
4. ช่วงชั้นที่ 3 132 3.55 0.67 0.06 1.63 5.00 
5. ช่วงชั้นที่ 4 106 3.53 0.68 0.07 1.42 5.00 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 18 3.57 0.65 0.15 2.38 4.33 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 131 3.82 0.72 0.06 1.00 4.79 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอนที่
มีระดับชั้นที่สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวม
ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.291, p-value = 0.004รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.47 
 
ตาราง 4.47  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน 
 

 SS df MS F p-value 
Between Groups 8.824 6 1.471 3.291** 0.004 
Within Groups 209.610 469 0.447   
Total 218.434 475    
หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 1.069, df1 
= 6, df2 = 469, p-value = 0.380 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ LSD สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46228 p-value = 0.009 
  2. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.48339 p-value = 0.007 
  3. ครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.26536 p-value = 0.001 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงกว่าครูผู้สอนระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24926 p-value = 0.001 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
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  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอน คือ 
อนุบาล จำนวน 16 คน ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 29 คน ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 44 คน ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 132 คน 
ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 106 คน ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 18 คน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 จำนวน 131 คน ค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีอยู่สอนระดับชั้น
อนุบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 – 3.42 ช่วงชั้นที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 – 3.81 ช่วงชั้นที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 – 3.99 ช่วงชั้นที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 – 3.79 ช่วงชั้นที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 – 3.79 
ช่วงชั้นที่  1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 – 3.79 ช่วงชั้นที่  3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 – 3.79 
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.48 
 
ตาราง 4.48  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ระดับชั้นที่สอน X̅ SD n 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. อนุบาล 4.03 0.49 16 
2. ช่วงชั้นที่ 1 3.81 0.56 29 
3. ช่วงชั้นที่ 2 3.75 0.57 44 
4. ช่วงชั้นที่ 3 3.63 0.65 132 
5. ช่วงชั้นที่ 4 3.63 0.75 106 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 3.77 0.69 18 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 3.85 0.77 131 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. อนุบาล 4.06 0.51 16 

2. ช่วงชั้นที่ 1 3.83 0.62 29 
3. ช่วงชั้นที่ 2 3.75 0.68 44 
4. ช่วงชั้นที่ 3 3.58 0.73 132 
5. ช่วงชั้นที่ 4 3.61 0.71 106 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 3.65 0.69 18 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 3.83 0.77 131 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 1. อนุบาล 3.91 0.59 16 

2. ช่วงชั้นที่ 1 3.72 0.70 29 
3. ช่วงชั้นที่ 2 3.66 0.69 44 
4. ช่วงชั้นที่ 3 3.48 0.73 132 
5. ช่วงชั้นที่ 4 3.43 0.74 106 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 3.58 0.80 18 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 3.78 0.79 131 

รวม 3.60 0.75 476 
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ตาราง 4.48  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ระดับชั้นที่สอน X̅ SD n 

4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. อนุบาล 4.21 0.64 16 
2. ช่วงชั้นที่ 1 3.74 0.60 29 
3. ช่วงชั้นที่ 2 3.72 0.66 44 
4. ช่วงชั้นที่ 3 3.63 0.76 132 
5. ช่วงชั้นที่ 4 3.64 0.76 106 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 3.52 0.83 18 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 3.88 0.72 131 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. อนุบาล 3.87 0.61 16 

2. ช่วงชั้นที่ 1 3.53 0.76 29 
3. ช่วงชั้นที่ 2 3.53 0.70 44 
4. ช่วงชั้นที่ 3 3.45 0.75 132 
5. ช่วงชั้นที่ 4 3.36 0.78 106 
6. ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 3.34 0.78 18 
7. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 3.75 0.79 131 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.100, F = 1.601, df = 30, p-value = 0.021 
2) Wilks' Lambda = 0.903, F = 1.608, df = 30, p-value = 0.020 3) Hotelling's Trace = 0.104, F = 
1.610, df = 30, p-value = 0.019 4) Roy's Largest Root = 0.052, F = 4.054, df = 6, p-value = 
0.001 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่
สอนของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกัน
ในด้านต่อไปนี้ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีค่า F = 
2.083, p-value = 0.025 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 3.423, p-value = 0.003 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.003, p-value = 0.007 ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 2.132, p-value = 0.001 ส่วนด้านการมีนโยบายและแผน ไม่
แตกต่างกัน มีค่า F = 2.083, p-value = 0.054 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.49 
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ตาราง 4.49  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามระดับชั้นที่
สอนของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการมีนโยบายและแผน 5.993 6 0.999 2.083 0.054 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 7.564 6 1.261 2.437* 0.025 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 11.323 6 1.887 3.423** 0.003 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 9.597 6 1.600 3.003** 0.007 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 12.795 6 2.132 3.665** 0.001 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.026 (Adjusted R2 = 0.013) b. R2 = 0.030 (Adjusted R2 = 0.018) 

c. R2 = 0.042 (Adjusted R2 = 0.030) d. R2 = 0.037 (Adjusted R2 = 0.025) 
e. R2 = 0.045 (Adjusted R2 = 0.033) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 ค่าสถิติ  Box’s M = 148.421, F = 1.542, df1 = 90, df2 = 23,285.913, p-value = 
0.001 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3822 p-value = 0.000 
  2. ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2984 p-value = 0.027 
  3. ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการสูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 4 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3530 p-value = 0.009 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5852 p-value = 0.038 
  5. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5710 p-value = 0.049 
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  6. ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3042 p-value = 0.026 
  7. ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 4 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3885 p-value = 0.004 
 
  3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 
คือ ปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวม
ทุกด้านสูงที่สุด X̅ =4.02 รองลงมา คือ ภาษาไทย X̅ = 3.77 วิทยาศาสตร์ X̅ = 3.73 ศิลปะ X̅ = 3.71 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม X̅ = 3.69 ภาษาต่างประเทศ X̅ = 3.66 สุขศึกษาและพลศึกษา X̅ = 
3.58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี X̅ = 3.54 และคณิตศาสตร์ X̅ = 3.29 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.50 
 
ตาราง 4.50  ค่าสถิติเชิงบรรบายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของครูผู้สอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน n X̅ SD SE Min Max 
1. คณิตศาสตร์ 64 3.46 0.68 0.08 1.42 5.00 
2. ภาษาไทย 68 3.77 0.73 0.09 2.08 5.00 
3. วิทยาศาสตร์ 71 3.73 0.56 0.07 2.25 4.88 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51 3.54 0.60 0.08 1.96 4.58 
5. ภาษาต่างประเทศ 63 3.66 0.62 0.08 2.00 5.00 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 75 3.69 0.70 0.08 1.00 4.88 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 36 3.58 0.85 0.14 1.33 4.79 
8. ศิลปะ 32 3.71 0.77 0.14 1.63 4.79 
9. ปฐมวัย 16 4.02 0.48 0.12 2.75 4.63 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของครูผู้สอนพบว่า 
ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 1.896, p-value = 0.059 รายละเอียดนำเสนอ
ดังตาราง 4.51 
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ตาราง 4.51  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของ
ครูผู้สอน 

 
 SS df MS F p-value 

Between Groups 6.870 8 0.859 1.896 0.059 
Within Groups 211.564 467 0.453   
Total 218.434 475    
 
  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ค่าสถิติ Levene = 2.239, df1 = 8, df2 = 467, p-value = 0.024 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 64 คน ภาษาไทย จำนวน 68 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 71 คนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จำนวน 51 คน ภาษาต่างประเทศ จำนวน 63 คน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 
75 คน สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 36 คน ศิลปะ จำนวน 32 คน ปฐมวัย จำนวน 16 คน ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้าน ครูผู้ สอนที่สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28– 3.57ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 – 3.88 วิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 – 3.81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 3.59 ภาษาต่างประเทศ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 – 3.80 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 3.85 สุขศึกษาและ
พลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 – 3.69 ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 – 3.84 ปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
– 4.21 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.52 
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ตาราง 4.52  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. คณิตศาสตร์ 3.57 0.68 64 

2. ภาษาไทย 3.88 0.70 68 
3. วิทยาศาสตร์ 3.79 0.60 71 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.57 0.63 51 
5. ภาษาต่างประเทศ 3.73 0.77 63 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.76 0.70 75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.57 0.86 36 
8. ศิลปะ 3.84 0.66 32 
9. ปฐมวัย 4.03 0.49 16 

รวม 3.73 0.70 476 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. คณิตศาสตร์ 3.52 0.71 64 

2. ภาษาไทย 3.75 0.78 68 
3. วิทยาศาสตร์ 3.81 0.66 71 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.59 0.60 51 
5. ภาษาต่างประเทศ 3.72 0.67 63 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.73 0.67 75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.69 0.90 36 
8. ศิลปะ 3.70 0.97 32 
9. ปฐมวัย 4.06 0.51 16 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการ 

1. คณิตศาสตร์ 3.39 0.75 64 
2. ภาษาไทย 3.72 0.80 68 
3. วิทยาศาสตร์ 3.69 0.61 71 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.53 0.66 51 
5. ภาษาต่างประเทศ 3.58 0.71 63 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.63 0.76 75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.54 0.94 36 
8. ศิลปะ 3.59 0.94 32 
9. ปฐมวัย 3.91 0.59 16 

รวม 3.60 0.75 476 
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ตาราง 4.52  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน X̅ SD n 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. คณิตศาสตร์ 3.54 0.73 64 

2. ภาษาไทย 3.74 0.81 68 
3. วิทยาศาสตร์ 3.75 0.59 71 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.53 0.65 51 
5. ภาษาต่างประเทศ 3.80 0.69 63 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.85 0.79 75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.66 0.81 36 
8. ศิลปะ 3.80 0.82 32 
9. ปฐมวัย 4.21 0.64 16 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. คณิตศาสตร์ 3.28 0.76 64 

2. ภาษาไทย 3.75 0.80 68 
3. วิทยาศาสตร์ 3.60 0.70 71 
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.51 0.65 51 
5. ภาษาต่างประเทศ 3.49 0.73 63 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.51 0.85 75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.44 0.94 36 
8. ศิลปะ 3.60 0.78 32 
9. ปฐมวัย 3.87 0.61 16 

รวม 3.54 0.78 476 
 
  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละรายด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.137, F = 1.648, df = 40, p-value = 
0.007 2 ) Wilks' Lambda = 0.869, F = 1.660, df = 40, p-value = 0.006 3 ) Hotelling's Trace = 
0.145, F = 1.669, df = 40, p-value = 0.006 4) Roy's Largest Root = 0.076, F = 4.411, df = 8, p-
value = 0.000 
  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
แตกต่างกันในด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 
2.290, p-value = 0.021 ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี
ค่า F = 2.145, p-value = 0.031 ส่วนด้านที่ไม่แตกต่างกันมีดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 
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1.947, p-value = 0.051 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.428, p-value = 0.182 ด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F = 1.434, p-value = 0.021 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.53 
 
ตาราง 4.53  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS Df MS F p-value 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 7.453 8 0.932 1.947 0.051 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 5.974 8 0.747 1.428 0.182 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 6.469 8 0.809 1.434 0.180 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 9.789 8 1.224 2.290* 0.021 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 10.124 8 1.266 2.145* 0.031 
หมายเหตุ * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.032 (Adjusted R2 = 0.016) b. R2 = 0.024 (Adjusted R2 = 0.007) 

c. R2 = 0.024 (Adjusted R2 = 0.007) d. R2 = 0.038 (Adjusted R2 = 0.021) 
e. R2 = 0.035 (Adjusted R2 = 0.019) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 225.288, F = 1.782, df1 = 120, df2 = 56,252.348, p-value 
= 0.000 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) ด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสูงกว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5430 p-value = 0.035 
  2. ครูผู้สอนปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6719 p-value = 0.027 
  3. ครูผู้สอนปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สูงกว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6831 p-value = 0.023 
  4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าครูผู้สอนปฐมวัย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4689 p-value = 0.021 
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  3.10 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนของ
ครูผู้สอนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน คือ11 – 15 ปี มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านสูงที่สุด X̅ = 3.85 รองลงมา คือ 16 – 20 ปี X̅ = 
3.77 ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป X̅ = 3.686 – 10 ปี X̅ = 3.66 26 – 30 ปี X̅ = 3.61 ไม่เกิน 5 ปี X̅ = 3.60 และ 
21 – 25 ปี X̅ = 3.52 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.54 
 
ตาราง 4.54  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนของครูผู้สอน 
 

ประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่งครูผู้สอน N X̅ SD SE Min Max 

1. ไม่เกิน 5 ปี 185 3.60 0.68 0.05 1.42 5.00 
2. 6 – 10 ปี 119 3.66 0.71 0.06 1.33 5.00 
3. 11 – 15 ปี 66 3.85 0.58 0.07 2.42 4.88 
4 16 – 20 ปี 29 3.77 0.57 0.11 2.75 4.58 
5. 21 – 25 ปี 22 3.52 0.59 0.12 2.42 4.33 
6. 26 – 30 ปี 29 3.61 0.82 0.15 1.00 4.88 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 26 3.68 0.73 0.14 2.42 5.00 

รวม 476 3.66 0.68 0.03 1.00 5.00 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน
ของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 1.428, p-
value = 0.202 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.55 
 
ตาราง 4.55  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่งครูผู้สอนของครูผู้สอน 

 
 SS df MS F p-value 

Between Groups 3.920 6 0.653 1.428 0.202 
Within Groups 214.514 469 0.457   
Total 218.434 475    



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-336- 
 

  ผลการวิ เคราะห์ เพ่ื อตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของความแปรปรวน  ( test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ 
Levene = 0.663, df1 = 6, df2 = 469, p-value = 0.680 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 185 คน 6 – 10 ปี จำนวน 119 คน 11 – 
15 ปี จำนวน 66 คน16 – 20 ปี จำนวน 29 คน 21 – 25 ปี จำนวน 22 คน 26 – 30 ปี จำนวน 29 คน 
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละรายด้าน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48– 
3.70ประสบการณ์การทำงาน 6 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 – 3.78 ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี 
มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.74 – 3.92ประสบการณ์ การทำงาน 16 – 20 ปี  มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.62 – 3.86
ประสบการณ์การทำงาน 21 - 25 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 3.59 ประสบการณ์การทำงาน 26 – 30 ปี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 – 3.77ประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 – 3.83
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.56 
 
ตาราง 4.56  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย

ด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประสบการณ์การทำงาน X̅ SD n 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 1. ไม่เกิน 5 ปี 3.70 0.68 185 

2. 6 – 10 ปี 3.70 0.77 119 
3. 11 – 15 ปี 3.88 0.55 66 
4 16 – 20 ปี 3.86 0.62 29 
5. 21 – 25 ปี 3.58 0.64 22 
6. 26 – 30 ปี 3.72 0.83 29 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 3.77 0.74 26 

รวม 3.73 0.70 476 
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ตาราง 4.56  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่ละราย
ด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน (ต่อ) 

 
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประสบการณ์การทำงาน X̅ SD n 

2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ไม่เกิน 5 ปี 3.63 0.71 185 
2. 6 – 10 ปี 3.67 0.78 119 
3. 11 – 15 ปี 3.92 0.65 66 
4 16 – 20 ปี 3.82 0.55 29 
5. 21 – 25 ปี 3.59 0.63 22 
6. 26 – 30 ปี 3.77 0.90 29 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 3.74 0.76 26 

รวม 3.71 0.73 476 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณา
การ 

1. ไม่เกิน 5 ปี 3.54 0.78 185 
2. 6 – 10 ปี 3.58 0.77 119 
3. 11 – 15 ปี 3.82 0.62 66 
4 16 – 20 ปี 3.75 0.65 29 
5. 21 – 25 ปี 3.45 0.61 22 
6. 26 – 30 ปี 3.54 0.91 29 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 3.62 0.77 26 

รวม 3.60 0.75 476 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 1. ไม่เกิน 5 ปี 3.65 0.74 185 

2. 6 – 10 ปี 3.78 0.76 119 
3. 11 – 15 ปี 3.89 0.64 66 
4 16 – 20 ปี 3.80 0.72 29 
5. 21 – 25 ปี 3.55 0.71 22 
6. 26 – 30 ปี 3.63 0.86 29 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 3.83 0.73 26 

รวม 3.73 0.74 476 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 1. ไม่เกิน 5 ปี 3.48 0.81 185 

2. 6 – 10 ปี 3.54 0.79 119 
3. 11 – 15 ปี 3.74 0.66 66 
4 16 – 20 ปี 3.62 0.68 29 
5. 21 – 25 ปี 3.41 0.67 22 
6. 26 – 30 ปี 3.44 0.82 29 
7. ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป 3.46 0.82 26 

รวม 3.54 0.78 476 
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  ผลการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests)เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในแต่ละรายด้านไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.060, F = 0.944, df = 30, p-value 
= 0.554 2) Wilks' Lambda = 0.942, F = 0.940, df = 30, p-value = 0.559 3) Hotelling's Trace = 
0.061, F = 0.937, df = 30, p-value = 0.564 4) Roy's Largest Root = 0.023, F = 1.796, df = 6, p-
value = 0.098 
  ผ ล ก ารวิ เค ร าะห์ ด้ ว ย  Tests of Between-Subjects Effectsพ บ ว่ า  ค รู ผู้ ส อน ที่ มี
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไมแ่ตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 0.970, p-value = 0.445 
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.645, p-value = 0.133ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
มีค่า F = 1.491, p-value = 0.179ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 1.454, p-value = 0.192
ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า F = 1.189, p-value = 0.311 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.57 
 
ตาราง 4.57  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์

การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการมีนโยบายและแผน 2.830 6 0.472 0.970 0.445 
2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 5.156 6 0.859 1.645 0.133 
3. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 5.052 6 0.842 1.491 0.179 
4. ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 4.737 6 0.790 1.454 0.192 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 4.281 6 0.714 1.189 0.311 
หมายเหตุ a. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.000) b. R2 = 0.021 (Adjusted R2 = 0.008) 

c. R2 = 0.019 (Adjusted R2 = 0.006) d. R2 = 0.018 (Adjusted R2 = 0.006) 
e. R2 = 0.015 (Adjusted R2 = 0.002) 

 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (test of 
equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในแต่
ละด้านเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ Box’s M = 151.212, F = 1.584, df1 = 90, df2 = 41,675.194, p-
value = 0.000 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เมื่อตรวจสอบข้อมูลรวมทุกด้านได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-
test และเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ครูผู้สอนที่ศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่ 2) เพศ 3) อายุ 4) ระดับการศึกษา 5) ขนาดของสถานศึกษา 6) 
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ประเภทของสถานศึกษา 7) สังกัดของสถานศึกษา 8) ระดับชั้นที่สอน 9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 10) 
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนที่มีเขตพ้ืนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 13.262, p-value = 0.000 
 2. ครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = -1.114, p-value = 0.266 
 3. ครูผู้สอนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 0.154, p-value = 0.857 
 4. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = -1.521, p-value = 0.129 
 5. ครูผู้สอนที่มีขนาดของสถานการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.015, 
p-value = 0.000 
 6. ครูผู้สอนที่มีประเภทของสถานการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
8.375, p-value = 0.000 
 7. ครูผู้สอนที่มีสังกัดของสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.407, p-
value = 0.001 
 8. ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.291, p-
value = 0.004 
 9. ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 1.896, p-value = 0.059 
 10. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 1.428, p-value = 
0.202 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เมื่อตรวจสอบข้อมูลรวมทุกด้าน นำเสนอได้ดังภาพ 4.59 
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ภาพ 4.59  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 
การตรวจสอบข้อมูลเป็นรายด้านได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอน
ที่ศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่ 1) เขตพ้ืนที่ 2) เพศ 3) อายุ 4) ระดับการศึกษา 5) ขนาดของสถานศึกษา 6) ประเภท
ของสถานศึกษา 7) สังกัดของสถานศึกษา 8) ระดับชั้นที่สอน 9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 10) ประสบการณ์
การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี ส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้  
ประกอบด้วย 1) ด้านการมีนโยบายและแผน 2) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 3) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
และบูรณาการ 4) ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการติดตามและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่สรุปได้ดังนี ้

1. ครูผู้สอนในเขตพ้ืนที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีค่า F = 10.027, p-value = 0.000 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.636, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 9.284, p-value = 0.000 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 14.620, p-value = 0.000 ด้านการติดตามและ
ประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 11.692, p-value = 0.000 
 2. ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้  ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 2.360, p-value = 0.125 ด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 2.342, p-value = 0.127 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F 
= 2.118, p-value = 0.146 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 0.260, p-value = 0.611 ด้านการ
ติดตามและประเมินผล มีค่า F = 0.063, p-value = 0.803 
 3. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 0.816, p-value = 0.443 ด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 0.577, p-value = 0.562 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F 
= 0.056, p-value = 0.906 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 0.229, p-value = 0.658ด้านการ
ติดตามและประเมินผล มีค่า F = 0.0272, p-value = 0.974 

การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

เขตพ้ืนที่ 

ขนาดของสถานศึกษา 

ประเภทของสถานศึกษา 

สังกัดของสถานศึกษา 

ระดับชั้นที่สอน 
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 4. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมแตกต่างกันในด้านการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 
6.456, p-value = 0.011 ด้านที่ไม่ต่างกัน ได้แก่ ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 1.751, p-value = 
0.186 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.107, p-value = 0.293 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการ มีค่า F = 1.252, p-value = 0.264 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 0.682, p-value 
= 0.409 
 5. ครูผู้สอนในขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 10.271, p-value = 0.000 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.108, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.258, p-value = 0.000 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.796, p-value = 0.000 ด้านการ
ติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 8.665, p-value = 0.000 
 6. ครูผู้สอนในประเภทของสถานศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.343, p-value = 0.002 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 10.686, p-value = 0.000 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณา
การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.889, p-value = 0.001 ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.598, p-value = 0.001 
ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.850, p-value 
= 0.001 
 7. ครูผู้สอนในสังกัดของสถานศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 5.484, p-value = 0.004 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 5.351, p-value = 0.005 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.849, p-value = 0.008 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 8.938, p-value = 0.000 ด้านการติดตาม
และประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.038, p-value = 0.001 
 8. ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันในด้านต่อไปนี้ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่า F = 2.083, p-value = 0.025 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.423, p-value = 0.003 ด้านการใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.003, p-value = 0.007 ด้านการ
ติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 2.132, p-value = 0.001 
ส่วนด้านการมีนโยบายและแผน ไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 2.083, p-value = 0.054 
 9. ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันในด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.290, p-value = 0.021 ด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.145, p-value = 0.031 ส่วนด้านที่ไม่แตกต่างกันมีดังนี้ ด้านการมี
นโยบายและแผน มีค่า F = 1.947, p-value = 0.051 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.428, p-
value = 0.182 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F = 1.434, p-value = 0.021 
 10. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่า F = 
0.970, p-value = 0.445 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่า F = 1.645, p-value = 0.133 ด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่า F = 1.491, p-value = 0.179 ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่า F = 
1.454, p-value = 0.192 ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า F = 1.189, p-value = 0.311 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายด้าน สามารถนำเสนอได้ดังภาพ 4.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.60  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรายด้าน 

 
 5. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) ปัจจัยที่ศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่ 1) การมีนโยบายและแผน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม 3) การสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) การติดตามและประเมินผล 
 การตรวจสอบการแจกแจงที่เป็นโค้งปกติของข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ด้วยค่าความเบ้ (skewness : Sk) ค่าความโด่ง (kurtosis : Ku) 
แผนภูมิฮิสโตแกรม และแผนภูมิ Normal P-P Plot พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการ
แจกแจงที่เป็นโค้งปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) การมีนโยบายและแผนมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.63 ค่า

เขตพ้ืนที่ 

ขนาดของสถานศึกษา 

ประเภทของสถานศึกษา 

สังกัดของสถานศึกษา 

ระดับชั้นที่สอน 

ด้านการมีนโยบายและแผน 

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 

ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 

ด้านการติดตามและประเมินผล 

ระดับการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ความโด่งเท่ากับ 0.69 2) การสนับสนุนและส่งเสริมมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.59 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.35 3) 
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.44 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.18 4) การติดตาม
และประเมินผล มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.37 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.07 5) การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้มีค่าความ
เบ้เท่ากับ -0.47 ค่าความโด่งเท่ากับ 0.08 
 การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 1) การ
มีนโยบายและแผน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม 3) การสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 4) การติดตามและ
ประเมินผล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.721 – 0.794 ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 1) การมีนโยบายและแผน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม 3) การสร้างการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการ 4) การติดตามและประเมินผล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.778 – 0.895 รายละเอียด
นำเสนอเป็นดังตาราง 4.58 
 
ตาราง 4.58  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรม 
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย LEARN4 LEARN1 LEARN2 LEARN3 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

LEARN4     
LEARN1 0.721**    
LEARN2 0.774** 0.795**   
LEARN3 0.784** 0.778** 0.886**  
LEARN5 0.794** 0.780** 0.822** 0.895** 

ค่า p-value LEARN4     
LEARN1 0.000    
LEARN2 0.000 0.000   
LEARN3 0.000 0.000 0.000  
LEARN5 0.000 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
LEARN1  แทน  การมีนโยบายและแผน   LEARN2  แทน  การสนับสนุนและส่งเสริม 
LEARN3  แทน  การสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ LEARN4  แทน  การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 
LEARN5  แทน  การติดตามและประเมินผล 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัย
เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการ
ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 68.00 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ หรือ R = 0.826, R2 = 0.682, 
Adjusted R2 = 0.680 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความมีอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (analysis of variance : ANOVA) พบว่า 
ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่า F = 337.061, p-value = 0.000 รายละเอียดเป็นดังตาราง 4.59 
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ตาราง 4.59  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความมีอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
ผลการวิเคราะห์ SS df MS F p-value 

Regression 176.826 3 58.942 337.061** 0.000 
Residual 82.539 472 0.175   
Total 259.364 475    

หมายเหตุ **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 การตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัย
เกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผล มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่าสถิติ t = 2.973 – 8.849, p-value = 0.000 – 0.003 ค่าลักษณะรวม (tolerance ) หรือ TOL = 0.263 
– 0.318 ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนเกินพอดี (variance inflation factor) หรือ VIF = 3.142 – 3.564 
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.60 
 
ตาราง 4.60  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   Collinearity Statistics 

ปัจจัย b SE β t p-value Tolerance VIF 
ค่าคงที่ 0.564 0.108      
LEARN5 0.413 0.047 0.434 8.849** 0.000 0.281 3.564 
LEARN2 0.314 0.052 0.308 6.094** 0.000 0.263 3.797 
LEARN1 0.145 0.049 0.137 2.973** 0.003 0.318 3.142 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  LEARN1  แทน  การมีนโยบายและแผน 
  LEARN2  แทน  การสนับสนุนและส่งเสริม 
  LEARN5  แทน  การติดตามและประเมินผล 
 
สมการทำนายจากคะแนนดิบ 
การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม  =  0.564 + (0.413 × การมีนโยบายและแผน) +  

(0.314 × การสนับสนุนและส่งเสริม) + (0.145 × การติดตามและประเมินผล) 
 
สมการทำนายจากคะแนนมาตรฐาน 
การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม  =  (0.434 × การมีนโยบายและแผน) +  

(0.308 × การสนับสนุนและส่งเสริม) + (0.137 × การติดตามและประเมินผล) 
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 5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 ครูผู้สอนได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ 2 ด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านการมีนโยบายและแผน 
1. ควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
2. แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมควรนำเสนอองค์ความรู้ความรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียนใน

แต่ละระดับ 
3. ควรมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิต

ให้กับผู้เรียน 
4. ควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถสืบทอดและ

เรียนรู้ต่อไปได ้
5. ควรมีผู้ให้ความรู้และบริการในเรื่องต่างๆ 
6. การประสานงานกับชุมชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

ควรครอบคลุมพื้นที่และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม 
1. การจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น เวลาเรียนมีไม่

เพียงพอ คาบเรียนไม่ตรงกัน ปัญหาด้านการเดินทางและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
3. ความปลอดภัยของนักเรียนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะแหล่งเรียนรู้บางแห่งอยู่

ในซอยลึก และพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง 
4. ควรจัดฝึกอบรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
5. ขาดแคลนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ไม่มีปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมชุมชนได้ 
 
ตาราง 4.61  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน 
1. การจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก เนื่องจากเวลาเรียนมี

ไม่เพียงพอ คาบเรียนไม่ตรงกัน ปัญหาด้านการเดินทางและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
11 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุน 7 
3. ควรพานักเรียนออกไปนอกสถานที่เพ่ือเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 6 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรม 
5 

5. ครูควรวางแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้ชดัเจนและควบคุมดูแลนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

3 

6. ขาดแคลนสื่อการสอน 2 
7. ความปลอดภัยของนักเรียนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะแหล่งเรียนรู้บาง

แห่งอยู่ในซอยลึก และพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง 
2 
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ตาราง 4.61 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน 
8. แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจำเป็นต้องมีระดับความรู้ที่หลากหลาย เช่น มีความเหมาะสมกับ

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดังนั้น การจัดแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแต่ละสถานที่
ควรนำเสนองค์ความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 

2 

9. ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้มากยิ่งข้ึน 2 
10. ควรจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1 
11. ควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
1 

12. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่อยู่บริเวณรอบๆ 
โรงเรียนและชุมชน 

1 

13. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
14. ขาดแคลนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 1 
15. สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น

เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
1 

16. ไม่มีปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนได้ 1 
17. หน่วยงานวัฒนธรรมควรได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือให้สามารถสืบทอดและเรียนรู้ต่อไปได้ 
1 

18. ควรมีการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมบูรณาการกับเทคโนโลยีที่ผู้เรียน
สนใจ 

1 

19. ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับธรรมเนียมปฏิบัติ มารยาทการปฏิบัติตน และ
วัฒนธรรม 

1 

20. ควรมีการสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น 1 
21. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ควรมีผู้ให้ความรู้และบริการในเรื่องต่างๆ 1 
22. การประสานงานกับชุมชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรม ควรครอบคลุมพื้นที่และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
1 

23. ควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้จักและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 1 
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เรื่อง การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จากนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 800 คน มีระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม – เมษายน พ.ศ.2562 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 51.63 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65. 75 รองลงมา คือ ต่ำ
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.00 และปริญญาโท ร้อยละ 13.25 อายุ 20 – 30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.00 
รองลงมา คือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 25.62 และ 41 – 50 ปี ร้อยละ 16.63 อาชีพหลักของครอบครัวคือ 
พนักงานบริษัท มากที่สุด ร้อยละ 28.63 รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.38 และธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 22.63 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว คือ 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน มากท่ีสุด ร้อยละ 23.50 
รองลงมา คือ 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.75 และ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
15.63 ที่พักอาศัยของครอบครัว คือ กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ นนทบุรี ร้อยละ 
21.63 และนครปฐม ร้อยละ 6.25 พาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล มากท่ีสุด ร้อย
ละ 61.88 รองลงมา คือ รถแท็กซี่ ร้อยละ 14.50 และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.63 จำนวนครั้งของการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวคือ ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี มากที่สุด ร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ 3 – 4 
ครั้ง / ปี ร้อยละ 28.50 และ 1 – 2 ครั้ง / ปี ร้อยละ 10.75รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.62 
 
ตาราง 4.62  ค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูล 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ค่าร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 387 48.38 
หญิง 413 51.63 

2. ระดับการศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตรี 168 21.00 
ปริญญาตรี 526 65.75 
ปริญญาโท 106 13.25 

3. อายุ   
ต่ำกว่า 20ปี 60 7.50 
20 - 30ปี 344 43.00 
31 – 40 ปี 205 25.62 
41 – 50 ปี  133 16.63 
51 – 60 ปี 47 5.88 
61 ปี ขึ้นไป 11 1.38 
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ตาราง 4.62  ค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูล (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ค่าร้อยละ 
4. อาชีพหลักของครอบครัว   

ธุรกิจส่วนตัว 181 22.63 
พนักงานบริษัท 229 28.63 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 187 23.38 
เกษียณ 42 5.25 
เกษตรกร 26 3.25 
ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/พนักงานห้างร้าน 135 16.88 

5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว   
ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 25 3.13 
10,000-15,000 บาทต่อเดือน 125 15.63 
15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 188 23.50 
20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 182 22.75 
25,001- 30,000 บาท ต่อเดือน 94 11.75 
30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 98 12.25 
35,001- 40,000 บาท ต่อเดือน 23 2.88 
มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 65 8.13 

6. ที่พักอาศัยของครอบครัว   
กรุงเทพมหานคร 496 62.00 
นนทบุรี 173 21.63 
นครปฐม 50 6.25 
สมุทรสาคร 21 2.63 
สมุทรปราการ 37 4.63 
อ่ืนๆ 23 2.88 

7. พาหนะในการเดินทางของครอบครัว   
รถยนต์ส่วนบุคคล 495 61.88 
รถประจำทาง 80 10.00 
รถจักรยานยนต์ 109 13.63 
รถแท็กซ่ี 116 14.50 

8. จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว   
1 – 2 ครั้ง / ปี 86 10.75 
3 – 4 ครั้ง / ปี 228 28.50 
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 472 59.00 
ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 14 1.75 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ 74.13 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 57.25 ประสบการณ์
ตนเอง ร้อยละ 29.50 โทรทัศน์ ร้อยละ 21.75 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.75 รายละเอียดดังตาราง 4.63 
 
ตาราง 4.63  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

แหล่งข้อมูล จำนวน ค่าร้อยละ 
1. อินเทอร์เน็ต 593 74.13 
2. เพ่ือน/ญาติ 458 57.25 
3. ประสบการณ์ตนเอง 236 29.50 
4. โทรทัศน์ 174 21.75 
5. หนังสือพิมพ์ 150 18.75 
6. หนังสือ/วารสาร 55 6.88 
7. บริษัทนำเที่ยว 22 2.75 
8. วิทยุ 8 1.00 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยว
นิยมไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน มากที่สุด ร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 
70.00 และนิยมไปท่องเที่ยวเองส่วนตัว ร้อยละ 30.38 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.64 
 
ตาราง 4.64  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ค่าร้อยละ 
1. นิยมไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน 614 76.75 
2. นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว 560 70.00 
3. นิยมไปท่องเที่ยวเองส่วนตัว 243 30.38 
4. นิยมไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 38 4.75 
5. นิยมไปท่องเที่ยวกับสถานศึกษา/ที่ทำงาน 37 4.63 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวที่
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม มากที่สุด ร้อยละ 76.63 รองลงมา คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร้อยละ 
58.25 ตลาดน้ำตลิ่งชัน ร้อยละ 56.25 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร้อยละ 48.50 วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร ร้อยละ 45.38 ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ร้อยละ 40.88 พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ร้อยละ 34.25 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29.88 ตลาดน้ำวัดสะพาน ร้อยละ 29.38 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ร้อยละ 25.50 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.65 
 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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ตาราง 4.65  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน ค่าร้อยละ 
1. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 613 76.63 
2.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 466 58.25 
3. ตลาดน้ำตลิ่งชัน 450 56.25 
4.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 388 48.50 
5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 363 45.38 
6. ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน 327 40.88 
7. พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 274 34.25 
8. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 239 29.88 
9. ตลาดน้ำวัดสะพาน 235 29.38 
10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี 204 25.50 
11. พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอน 176 22.00 
12.พิพิธภัณฑ์ศิริราช 118 14.75 
13. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 112 14.00 
14. ชุมชนบ้านช่างหล่อ 104 13.00 
15.ชุมชนบ้านบุ 99 12.38 
16.ประเพณีชักพระ 85 10.63 
17. บ้านจักรยาน 79 9.88 
18.อุทยาน ร.3 74 9.25 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านและรวมทุกด้าน 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน พบว่า รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า X̅ = 3.87 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า X̅ = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ 
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.66 
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ตาราง 4.66  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ 
รวมทุกด้าน 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 800 1.25 5.00 3.87 0.56 ปานกลาง 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 800 1.75 5.00 3.82 0.63 ปานกลาง 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 800 1.75 5.00 3.90 0.56 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 800 1.80 5.00 3.90 0.56 ปานกลาง 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 800 1.25 5.00 3.92 0.61 ปานกลาง 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 800 1.25 5.00 3.84 0.63 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 800 2.00 5.00 3.85 0.60 ปานกลาง 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 800 1.80 5.00 3.87 0.58 ปานกลาง 

รวมทุกด้าน 800 1.91 4.97 3.87 0.51 ปานกลาง 
 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อคำถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า X̅ = 3.71 – 3.98 ข้อคำถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ข้อ 7ส่งเสริมการขายการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย รองลงมา 
คือ ข้อ 1 บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ข้อ 33 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีที่มีความสวยงามและน่าเรียนรู้ เช่น วัด ข้อ 3 จัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวได้ดี และข้อ 
34 วิถีชีวิตริมคลองในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ตามลำดับ 
  ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ข้อ 30 มีค่าใช้จ่ายไม่แพง สมเหตุสมผลรองลงมา คือ ข้อ 
29 มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดีเช่น ห้องน้ำ ที่บริการนักท่องเที่ยว ข้อ 20 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ ข้อ 15 ให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้นำชมสำหรับนักท่องเที่ยว และข้อ 
27 ประชาชนร่วมตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ตามลำดับ 
  รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.67 
 
ตาราง 4.67  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและ 

รวมทุกข้อ 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 
1. บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
800 1 5 3.96 0.64 ปานกลาง 

2.กำหนดพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม เช่น ลาน
จอดรถ ห้องน้ำ 

800 1 5 3.92 0.71 ปานกลาง 

3.จัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
ได้ดี 

800 1 5 3.95 0.77 ปานกลาง 
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ตาราง 4.67  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและ  
รวมทุกข้อ (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 

4.จัดการขยะ น้ำเน่าเสียในแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่น มีถัง
ขยะเพียงพอ  

800 1 5 3.93 0.83 ปานกลาง 

5.ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 800 1 5 3.93 0.81 ปานกลาง 

6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

800 1 5 3.90 0.79 ปานกลาง 

7.ส่งเสริมการขายการเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย 

800 1 5 3.98 0.72 ปานกลาง 

8.โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

800 1 5 3.91 0.71 ปานกลาง 

9.มีเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
สะดวกสบาย 

800 1 5 3.90 0.79 ปานกลาง 

10.มีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เช่น ถนน โทรศัพท์ ร้านค้า ห้องน้ำ รถโดยสาร
สาธารณะ 

800 1 5 3.82 0.84 ปานกลาง 

11.มีความพร้อมด้านที่นั่งพักสำหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 

800 2 5 3.82 0.76 ปานกลาง 

12.มีความพร้อมด้านร้านอาหารสำหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 

800 2 5 3.89 0.77 ปานกลาง 

13.มีบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่ดี 

800 1 5 3.85 0.83 ปานกลาง 

14.ให้การต้อนรับและเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว 800 1 5 3.89 0.85 ปานกลาง 

15.ให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้นำชมสำหรับ
นักท่องเที่ยว 

800 1 5 3.79 0.90 ปานกลาง 

16. มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น ล่องเรือ ตลาดน้ำ 
วัด พิพิธภัณฑ์ 

800 1 5 3.88 0.81 ปานกลาง 

17.ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 

800 1 5 3.88 0.81 ปานกลาง 

18.ให้บริการช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารสำหรับ
นักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลท่องเที่ยว การจองเรือ 

800 1 5 3.83 0.81 ปานกลาง 

19.ให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

800 1 5 3.82 0.78 ปานกลาง 

20.จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

800 1 5 3.79 0.83 ปานกลาง 
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ตาราง 4.67  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและ  
รวมทุกข้อ (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม n Min Max X̅ SD ระดับ 

21.สร้างการร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

800 1 5 3.85 0.82 ปานกลาง 

22.พัฒนาของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่บ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 

800 2 5 3.84 0.81 ปานกลาง 

23.ได้ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวณศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยว อย่างเพียงพอ 

800 1 5 3.84 0.79 ปานกลาง 

24.พัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

800 2 5 3.88 0.79 ปานกลาง 

25.ประชาชนมีส่วนดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นเช่น ลำคลอง วัด 

800 1 5 3.89 0.82 ปานกลาง 

26.ประชาชนมีส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

800 1 5 3.85 0.79 ปานกลาง 

27.ประชาชนร่วมตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 

800 1 5 3.82 0.81 ปานกลาง 

28.ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น 
ร้านค้า ร้านอาหาร 

800 1 5 3.86 0.81 ปานกลาง 

29. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดีเช่น 
ห้องน้ำ ที่บริการนักท่องเที่ยว 

800 1 5 3.79 0.86 ปานกลาง 

30. มีค่าใช้จ่ายไม่แพง สมเหตุสมผล 800 1 5 3.71 0.93 ปานกลาง 

31. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทำให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้หลายแห่งในวันเดียว 

800 1 5 3.86 0.74 ปานกลาง 

32.มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

800 2 5 3.90 0.69 ปานกลาง 

33.มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีท่ีมีความ
สวยงามและน่าเรียนรู้ เช่น วัด  

800 2 5 3.96 0.79 ปานกลาง 

34. วิถีชีวิตริมคลองในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ 
สิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม 

800 2 5 3.94 0.79 ปานกลาง 

35. ตลาดน้ำในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ มี
ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า
ต่างๆ ให้เยี่ยมชมและเลือกซ้ือมากมาย 

800 1 5 3.93 0.79 ปานกลาง 
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  4.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ได้แก่ 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) อายุ 4) อาชีพหลักของครอบครัว 5) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 6) ที่พัก
อาศัยของครอบครัว 7) พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 8) จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกใน
ครอบครัว เมื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) ในส่วนของการ
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัว
แปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบการแจกแจงที่
เป็นโค้งปกติด้วยค่าสถิติความเบ้ (skewness : SK) ค่าความโด่ง (Kurtosis : KU) แผนภูมิฮิสโตแกรม และ
แผนภูมิ Normal P-P Plot พบว่า มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.398 ถึง -0.122 ค่าความโด่งเท่ากับ -0.561 ถึง 
0.041 ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงที่ใกล้เคียงกับโค้งปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี ้
 
   4.3.1 เพศ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของนักท่องเที่ยวด้วยสถิติ t-test พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ t สรุปว่าเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = 1.554, p-value = 0.121 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอได้ดังตาราง 4.68 
ตาราง 4.68  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้าน

เมื่อพิจารณาตามเพศของนักท่องเที่ยว 
เพศ n X̅ SD ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 
Df t p-value 

ชาย 387 3.90 0.47 0.0554 795.64 1.554 0.121 
หญิง 413 3.84 0.53     
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของ
นักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ Levene = 5.139, df1 
= 1, df2 = 798, p-value = 0.024 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามเพศของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
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   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามเพศของนักท่องเที่ยว พบว่า เพศชาย จำนวน 387 คน เพศหญิง จำนวน 413 คน 
นักท่องเที่ยวเพศชายมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านสูงกว่าเพศหญิงทุกด้าน  
ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้าน
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) 
ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 – 3.93 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 – 3.91 รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.69 
 
ตาราง 4.69  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามเพศ

ของนักท่องเที่ยว 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพศ X̅ SD n 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 1. ชาย 3.91 0.52 387 

2. หญิง 3.84 0.59 413 
รวม 3.87 0.56 800 

2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 1. ชาย 3.86 0.59 387 
2. หญิง 3.79 0.65 413 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1. ชาย 3.93 0.54 387 

2. หญิง 3.87 0.58 413 
รวม 3.90 0.56 800 

4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. ชาย 3.93 0.51 387 
2. หญิง 3.86 0.59 413 

รวม 3.90 0.56 800 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ชาย 3.93 0.59 387 

2. หญิง 3.91 0.63 413 
รวม 3.92 0.61 800 

6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1. ชาย 3.89 0.62 387 
2. หญิง 3.79 0.64 413 

รวม 3.84 0.63 800 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. ชาย 3.87 0.61 387 

2. หญิง 3.84 0.60 413 
รวม 3.85 0.60 800 

8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. ชาย 3.89 0.55 387 
2. หญิง 3.85 0.61 413 

รวม 3.87 0.58 800 
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   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามเพศของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.014,  
Wilks' Lambda = 0.986, Hotelling's Trace = 0.014, Roy's Largest Root = 0.014, F = 1.356, df = 
8, p-value = 0.212 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects พบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 4.727, p-value = 0.030 ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.70 
 
ตาราง 4.70  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 1.178a 1 1.178 3.792 0.052 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 1.079b 1 1.079 2.763 0.097 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0.833c 1 0.833 2.675 0.102 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 0.826d 1 0.826 2.683 0.102 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.053e 1 0.053 0.141 0.707 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1.867f 1 1.867 4.727* 0.030 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 0.125g 1 0.125 0.343 0.558 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 0.266h 1 0.266 0.793 0.374 

หมายเหตุ * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.005 (Adjusted R2 = 0.003) b. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.002) 

c. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.002) d. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.002) 
e. R2 = 0.000 (Adjusted R2 = 0.001) f. R2 = 0.006 (Adjusted R2= 0.005) 
g. R2 = 0.000 (Adjusted R2 = 0.001) h. R2 = 0.001 (Adjusted R2 = 0.000) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามเพศของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าสถิติ Box’s M = 74.531, F = 2.048, df1 = 36, df2 = 2,124,281.693, p-value = 0.000 
 
   4.3.2 ระดับการศึกษา 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงที่สุด �̅�= 4.02 รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาตรี �̅�= 3.87 และต่ำกว่าปริญญาตรี �̅�= 3.77 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.71 
 
ตาราง 4.71  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับ

การศึกษาของนักท่องเที่ยว 
 

ระดับการศึกษา n �̅� SD SE Min Max 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 168 3.77 0.53 0.04 2.00 4.83 
2. ปริญญาตรี 526 3.87 0.49 0.02 1.91 4.97 
3. ปริญญาโท 106 4.02 0.51 0.05 2.91 4.80 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.781, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.72 
 
ตาราง 4.72  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 
 
 SS Df MS F p-value 
Between Groups 3.925 2 1.963 7.781** 0.000 
Within Groups 201.044 797 0.252   
Total 204.970 799    
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
   ผลการวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษาของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 1.405, df1 = 2, df2 = 797, 
p-value = 0.246 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.1 และสรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2455 p-value = 0.000 
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   2. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1439 p-value = 0.027 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 168 คน ปริญญาตรี จำนวน 526 คนปริญญาโท จำนวน 106 คน นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านสูงที่สุด รองลงมา คือ ปริญญาตรี 
และต่ำกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69– 3.87
ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 – 3.91 ระดับปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 – 4.08 รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.73 
 
ตาราง 4.73  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม

ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับการศึกษา X̅ SD n 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.77 0.54 168 
2. ปริญญาตรี 3.87 0.54 526 
3. ปริญญาโท 4.03 0.62 106 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.69 0.67 168 
2. ปริญญาตรี 3.83 0.61 526 
3. ปริญญาโท 3.97 0.57 106 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.82 0.57 168 
2. ปริญญาตรี 3.89 0.55 526 
3. ปริญญาโท 4.03 0.57 106 

รวม 3.90 0.56 800 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.82 0.56 168 

2. ปริญญาตรี 3.89 0.55 526 
3. ปริญญาโท 4.06 0.56 106 

รวม 3.90 0.56 800 
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ตาราง 4.73  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับการศึกษา X̅ SD n 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.87 0.63 168 
2. ปริญญาตรี 3.91 0.60 526 
3. ปริญญาโท 4.08 0.60 106 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.71 0.70 168 
2. ปริญญาตรี 3.85 0.60 526 
3. ปริญญาโท 4.01 0.61 106 

รวม 3.84 0.63 800 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.71 0.68 168 

2. ปริญญาตรี 3.88 0.57 526 
3. ปริญญาโท 3.96 0.61 106 

รวม 3.85 0.60 800 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.79 0.61 168 

2. ปริญญาตรี 3.86 0.56 526 
3. ปริญญาโท 4.01 0.59 106 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests) เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ 1) Pillai's Trace = 0.039, F = 1.965, df = 16, p-value = 0.012 2) Wilks' 
Lambda = 0.961, F = 1.964, df = 16, p-value = 0.013 3) Hotelling's Trace = 0.040, F = 1.963, 
df = 16, p-value = 0.013 4) Roy's Largest Root = 0.026, F = 2.525, df = 8, p-value = 0.010 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.722, p-
value = 0.001ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่า F = 6.755, p-value = 0.001ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.858, p-value = 0.008 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.494, p-value = 0.002 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 4.201, p-value = 0.015 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.502, p-value = 0.001 ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.229, p-value = 0.001 ด้าน
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แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.862, p-value = 
0.008 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.74 
 
ตาราง 4.74  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsเมื่อเปรียบเทียบตามระดับ

การศึกษา 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 4.132a 2 2.066 6.722** 0.001 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 5.213b 2 2.607 6.755** 0.001 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.003c 2 1.502 4.858** 0.008 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 3.953d 2 1.977 6.494** 0.002 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.107e 2 1.553 4.201* 0.015 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.860f 2 2.930 7.502** 0.001 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 5.187g 2 2.593 7.229** 0.001 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 3.226h 2 1.613 4.862** 0.008 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

* แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.017 (Adjusted R2 = 0.014) b. R2 = 0.017 (Adjusted R2 = 0.014) 

c. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.010) d. R2 = 0.016 (Adjusted R2 = 0.014) 
e. R2 = 0.010 (Adjusted R2 = 0.008) f. R2 = 0.018 (Adjusted R2= 0.016) 
g. R2 = 0.018 (Adjusted R2 = 0.015) h. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.010) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Box’s M = 
88.874, F = 1.206, df1 = 72, df2 = 308,806.683, p-value = 0.112 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.1 และสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2521 p-value = 
0.001 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1528 p-value = 0.035 
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   3. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1417 p-value = 
0.037 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2774 p-value = 
0.002 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีร ะดับ
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2146 p-
value = 0.008 
   6. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2437 p-value = 0.002 
   7. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1722 p-value = 0.014 
   8. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2058 p-value = 0.025 
   9. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1705 p-value = 0.032 
   10. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1405 p-value = 0.041 
   11. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2973 p-value = 0.001 
   12. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1716 p-value = 0.006 
   13. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2220 p-value = 0.008 
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   4.3.3 อาย ุ
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงที่สุด X̅ = 4.14 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี X̅ = 3.91
อายุต่ำ20 – 30 ปี X̅ = 3.87 อายุ 61 ปี ขึ้นไป X̅ = 3.81 อายุ 41 – 50 ปี X̅ = 3.80 และอายุ 51 – 60 ปี 
X̅ = 3.63 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.75 
 
ตาราง 4.75  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามระดับอายุ

ของนักท่องเที่ยว 
 

อายุ n X̅ SD SE Min Max 
1. ต่ำกว่า 20ปี 60 4.14 0.40 0.05 3.06 4.83 
2. 20 - 30ปี 344 3.87 0.48 0.03 1.91 4.97 
3. 31 – 40 ปี 205 3.91 0.50 0.03 2.69 4.80 
4. 41 – 50 ปี 133 3.80 0.56 0.05 2.00 4.80 
5. 51 – 60 ปี 47 3.63 0.52 0.08 1.97 4.60 
6. 61 ปี ขึ้นไป 11 3.81 0.53 0.16 3.11 4.80 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 6.413, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.76 
 
ตาราง 4.76  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยว 
 

 SS Df MS F p-value 
Between 
Groups 

7.956 5 1.591 6.413** 0.000 

Within Groups 197.014 794 0.248   
Total 204.970 799    
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของ
นักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนแตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 2.939, df1 = 5, df2 = 794, p-value = 
0.012 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 – 30 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2739p-value = 0.000 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31–40 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2305p-value = 0.005 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3395 p-value = 0.000 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5044 p-value = 0.000 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี  มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2739 p-value = 0.019 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยว พบว่า อายุต่ำกว่า 20ปี จำนวน 60 คน อายุ 20 - 30 ปี 
จำนวน 344 คน อายุ31 – 40 ปี จำนวน 205 คน อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 133 คน อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 
47 คน อายุ61 ปี ขึ้นไป จำนวน 11 คน นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้าน ดังนี้ อายุต่ำกว่า 20ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 – 4.17อายุ 20 - 30ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 - 3.91
อายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 – 3.98 อายุ 41 – 50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 – 3.86 อายุ 51 – 60 
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 3.76 อายุ 61 ปี ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 – 3.91 รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.77 
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ตาราง 4.77  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามอายุ
ของนักท่องเที่ยว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อายุ X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.07 0.52 60 
2. 20 - 30ปี 3.85 0.51 344 
3. 31 – 40 ปี 3.93 0.57 205 
4. 41 – 50 ปี 3.83 0.60 133 
5. 51 – 60 ปี 3.63 0.63 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.77 0.66 11 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.15 0.53 60 

2. 20 - 30ปี 3.85 0.62 344 
3. 31 – 40 ปี 3.81 0.61 205 
4. 41 – 50 ปี 3.70 0.66 133 
5. 51 – 60 ปี 3.57 0.64 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.75 0.54 11 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.17 0.43 60 

2. 20 - 30ปี 3.87 0.53 344 
3. 31 – 40 ปี 3.95 0.55 205 
4. 41 – 50 ปี 3.81 0.61 133 
5. 51 – 60 ปี 3.76 0.64 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.91 0.57 11 

รวม 3.90 0.56 800 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.14 0.45 60 

2. 20 - 30ปี 3.88 0.54 344 
3. 31 – 40 ปี 3.93 0.57 205 
4. 41 – 50 ปี 3.85 0.58 133 
5. 51 – 60 ปี 3.69 0.57 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.82 0.62 11 

รวม 3.90 0.56 800 
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ตาราง 4.77  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามอายุ
ของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อายุ X̅ SD n 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.17 0.57 60 
2. 20 - 30ปี 3.91 0.61 344 
3. 31 – 40 ปี 3.98 0.57 205 
4. 41 – 50 ปี 3.86 0.64 133 
5. 51 – 60 ปี 3.70 0.61 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.75 0.75 11 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.10 0.58 60 

2. 20 - 30ปี 3.84 0.61 344 
3. 31 – 40 ปี 3.89 0.60 205 
4. 41 – 50 ปี 3.77 0.72 133 
5. 51 – 60 ปี 3.51 0.61 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.84 0.44 11 

รวม 3.84 0.63 800 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.14 0.50 60 

2. 20 - 30ปี 3.86 0.60 344 
3. 31 – 40 ปี 3.86 0.61 205 
4. 41 – 50 ปี 3.78 0.62 133 
5. 51 – 60 ปี 3.62 0.59 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.85 0.52 11 

รวม 3.85 0.60 800 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่า 20ปี 4.17 0.50 60 

2. 20 - 30ปี 3.86 0.56 344 
3. 31 – 40 ปี 3.91 0.58 205 
4. 41 – 50 ปี 3.79 0.59 133 
5. 51 – 60 ปี 3.59 0.64 47 
6. 61 ปี ขึ้นไป 3.78 0.63 11 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามอายุของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.082, F = 1.651, df = 40, p-value = 0.006, Wilks' Lambda = 0.920, F 
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= 1.658, df = 40, p-value = 0.006, Hotelling's Trace = 0.085, F = 1.664, df = 40, p-value = 
0.006, Roy's Largest Root = 0.045, F = 4.458, df = 8, p-value = 0.000 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านต่างๆ แตกต่างกันดังต่อไปนี้ ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.116, p-
value = 0.001 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่า F = 6.156, p-value = 0.000 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.614, p-value = 0.000 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 มีค่า F = 4.297, p-value = 0.001 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.121, p-value = 0.001 ด้านการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 5.367, p-value = 0.000
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.499, p-value = 
0.000ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.355, p-
value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.78 
 
ตาราง 4.78  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsเมื่อเปรียบเทียบตามอายุ 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 6.294a 5 1.259 4.116** 0.001 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 11.671b 5 2.334 6.156** 0.000 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 7.042c 5 1.408 4.614** 0.000 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 6.495d 5 1.299 4.297** 0.001 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7.534e 5 1.507 4.121** 0.001 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 10.367f 5 2.073 5.367** 0.000 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8.020g 5 1.604 4.499** 0.000 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 10.296h 5 2.059 6.355** 0.000 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 a. R2 = 0.005 (Adjusted R2 = 0.025) b. R2 = 0.037 (Adjusted R2 = 0.019) 

c. R2 = 0.028 (Adjusted R2 = 0.022) d. R2 = 0.026 (Adjusted R2 = 0.020) 
e. R2 = 0.025 (Adjusted R2 = 0.019) f. R2 = 0.033 (Adjusted R2= 0.027) 
g. R2 = 0.028 (Adjusted R2 = 0.021) h. R2 = 0.038 (Adjusted R2 = 0.032) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Box’s M = 211.986, F = 
1.056, df1 = 180, df2 = 10,106.712, p-value = 0.291 
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   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 - 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4379p-value = 0.006 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี  มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 5 1 - 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3012 p-value = 0.046 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่ มีอายุ 20 – 30 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3039 p-value = 0.030 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3408 p-value = 0.015 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4493 p-value = 0.001 
   6. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5797 p-value = 0.000 
   7. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 – 30 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2997 p-value = 0.011 
   8. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41–50 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3528 p-value = 0.005 
   9. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4060 p-value = 0.015 
   10. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 – 30 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2608 p-value = 0.043 
   11. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2982 p-value = 0.034 
   12. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4582 p-value = 0.003 
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   13. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4687 p-value = 0.008 
   14. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 –50 ปี อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3308 p-value = 0.040 
   15. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5852 p-value = 0.000 
   16. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ  20 – 30 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3302 p-value = 0.041 
   17. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3833 p-value = 0.013 
   18. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3532 p-value = 0.013 
   19. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5154 p-value = 0.002 
   20. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 – 30 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3056 p-value = 0.012 
   21. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3787 p-value = 0.003 
   22. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5752 p-value = 0.000 
   23. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3207 p-value = 0.034 
 
   4.3.4 อาชีพหลักของครอบครัว 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพหลักของครอบครัวเป็น
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ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูง
ที่สุด X̅ =3.92 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว X̅ = 3.88 เกษตรกร X̅ = 3.86 พนักงานบริษัท X̅ = 3.85 ลูกจ้าง
โรงงาน/คนงาน/พนักงานห้างร้าน X̅ = 3.85 และเกษียณ X̅ = 3.83 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 4.79 
 
ตาราง 4.79  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพหลัก

ของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

อาชีพหลักของครอบครัว n X̅ SD SE Min Max 
1.ธุรกิจส่วนตัว 181 3.88 0.50 0.04 1.91 4.83 
2.พนักงานบริษัท 229 3.85 0.53 0.04 2.00 4.97 
3.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 187 3.92 0.46 0.03 2.97 4.71 
4.เกษียณ 42 3.83 0.57 0.09 2.60 4.80 
5.เกษตรกร 26 3.86 0.37 0.07 3.20 4.49 
6.ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

135 3.85 0.53 0.05 2.80 4.83 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยวพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพหลักของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวม
ทุกด้านไมแ่ตกต่างกัน มีค่า F = 0.583, p-value = 0.713 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.80 
 
ตาราง 4.80  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
 SS Df MS F p-value 
Between 
Groups 

0.749 5 0.150 0.583 0.713 

Within Groups 204.220 794 0.257   
Total 204.970 799    
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพ
หลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ 
Levene = 3.189, df1 = 5, df2 = 794, p-value = 0.007 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
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แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า พนักงานบริษัท มีมากท่ีสุด จำนวน 
229 คน รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 187 คนธุรกิจส่วนตัว จำนวน 181 คน ลูกจ้างโรงงาน/
คนงาน/พนักงานห้างร้าน จำนวน 135 คน เกษียณ จำนวน 42 คน และเกษตรกร จำนวน 26 คน ตามลำดับ
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเท่ากับ 
3.81– 3.90พนักงานบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 – 3.91 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 – 
3.97เกษียณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 – 3.88 เกษตรกรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 – 3.96 ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 – 3.97 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.81 
ตาราง 4.81  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม

อาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาชีพหลักของครอบครัว X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 1.ธุรกิจส่วนตัว 3.86 0.60 181 
2. พนักงานบริษัท 3.86 0.53 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.95 0.55 187 
4. เกษียณ 3.81 0.66 42 
5. เกษตรกร 3.86 0.44 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.84 0.56 135 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 1.ธุรกิจส่วนตัว 3.81 0.62 181 

2. พนักงานบริษัท 3.81 0.64 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.87 0.57 187 
4. เกษียณ 3.72 0.74 42 
5. เกษตรกร 3.80 0.47 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.81 0.68 135 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1.ธุรกิจส่วนตัว 3.90 0.56 181 
2. พนักงานบริษัท 3.88 0.58 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.95 0.52 187 
4. เกษียณ 3.85 0.57 42 
5. เกษตรกร 3.89 0.44 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.87 0.58 135 

รวม 3.90 0.56 800 
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ตาราง 4.81  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
อาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาชีพหลักของครอบครัว X̅ SD n 

4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. ธุรกิจส่วนตัว 3.90 0.55 181 
2. พนักงานบริษัท 3.84 0.59 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.97 0.50 187 
4. เกษียณ 3.83 0.63 42 
5. เกษตรกร 3.95 0.46 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.90 0.56 135 

รวม 3.90 0.56 800 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ธุรกิจส่วนตัว 3.89 0.62 181 

2. พนักงานบริษัท 3.91 0.65 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.94 0.55 187 
4. เกษียณ 3.88 0.71 42 
5. เกษตรกร 3.96 0.45 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.97 0.61 135 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1. ธุรกิจส่วนตัว 3.85 0.63 181 

2. พนักงานบริษัท 3.81 0.65 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.90 0.59 187 
4. เกษียณ 3.85 0.58 42 
5. เกษตรกร 3.76 0.65 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.81 0.65 135 

รวม 3.84 0.63 800 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. ธุรกิจส่วนตัว 3.90 0.57 181 

2. พนักงานบริษัท 3.84 0.63 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.88 0.58 187 
4. เกษียณ 3.87 0.62 42 
5. เกษตรกร 3.85 0.43 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.76 0.67 135 

รวม 3.85 0.60 800 
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ตาราง 4.81  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
อาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาชีพหลักของครอบครัว X̅ SD n 

8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. ธุรกิจส่วนตัว 3.89 0.57 181 
2. พนักงานบริษัท 3.85 0.61 229 
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.91 0.53 187 
4. เกษียณ 3.85 0.60 42 
5. เกษตรกร 3.82 0.53 26 
6. ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/
พนักงานห้างร้าน 

3.82 0.60 135 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีอาชีพหลักของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านไม่
แตกต่างกัน ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.051, F = 1.024, df = 40, p-value = 0.429, Wilks' Lambda = 
0.950, F = 1.025, df = 40, p-value = 0.428, Hotelling's Trace = 0.052, F = 1.025, df = 40, p-
value = 0.427, Roy's Largest Root = 0.026, F = 2.583, df = 8, p-value = 0.009 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects พบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีอาชีพหลักของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
ดังนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีค่า F = 0.906, p-value = 0.477 ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีค่า F = 0.514, p-value = 0.766 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีค่า 
F = 0.496, p-value = 0.779 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว มีค่า F = 1.414, p-value = 0.217 ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่า F = 0.319, p-value = 0.902 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่า F = 
0.564, p-value = 0.728 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีค่า F = 0.980, p-value = 0.429 ด้านแรงจูงใจใน
การมาท่องเที่ยว มีค่า F = 0.571, p-value = 0.722 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.82 
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ตาราง 4.82  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามอาชีพหลัก
ของครอบครัว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 1.413a 5 0.283 0.906 0.477 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 1.009b 5 0.202 0.514 0.766 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0.777c 5 0.155 0.496 0.779 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 2.176d 5 0.435 1.414 0.217 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.596e 5 0.119 0.319 0.902 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1.121f 5 0.224 0.564 0.728 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.785g 5 0.357 0.980 0.429 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 0.959h 5 0.192 0.571 0.722 
หมายเหตุ a. R2 = 0.006 (Adjusted R2 = 0.001) b. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.003) 

c. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.003) d. R2 = 0.009 (Adjusted R2 = 0.003) 
e. R2 = 0.002 (Adjusted R2 = 0.004) f. R2 = 0.004 (Adjusted R2= 0.003) 
g. R2 = 0.006 (Adjusted R2 = 0.000) h. R2 = 0.004 (Adjusted R2 = 0.003) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามอาชีพหลักของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Box’s M 
= 206.371, F = 1.088, df1 = 180, df2 = 58,267.926, p-value = 0.199 
 
   4.3.5รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ำกว่า 
10,000 บาท ต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูง
ที่สุด X̅ = 4.06 รองลงมา คือ รายได้ 30,001 – 35,000 บาท ต่อเดือน X̅ = 3.98 รายได้ 10,000 – 15,000 
บาท ต่อเดือน X̅ = 3.93 รายได้มากกว่า 40,000 บาท ต่อเดือน X̅ = 3.91 รายได้ 25,000 – 30,000 บาท 
ต่อเดือน X̅ = 3.86 รายได้ 20,001 – 25,000 บาท ต่อเดือน X̅ = 3.84 รายได้ 35,001 – 40,000 บาท ต่อ
เดือน X̅ = 3.81 และรายได้ 15,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน X̅ = 3.78 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดัง
ตาราง 4.83 
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ตาราง 4.83  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้
เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว n X̅ SD SE Min Max 

1.ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 25 4.06 0.54 0.11 3.06 4.83 
2.10,000-15,000 บาทต่อเดือน 125 3.93 0.49 0.04 3.00 4.91 
3.15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 188 3.78 0.50 0.04 2.00 4.80 
4.20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 182 3.84 0.50 0.04 1.91 4.97 
5.25,001- 30,000 บาท ต่อเดือน 94 3.86 0.50 0.05 2.91 4.80 
6.30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 98 3.98 0.50 0.05 1.97 4.83 
7.35,001- 40,000 บาท ต่อเดือน 23 3.81 0.52 0.11 3.00 4.80 
8.มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 65 3.91 0.54 0.07 2.60 4.80 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวม
ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.408, p-value = 0.019 รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.84 
 
ตาราง 4.84  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
 
 SS df MS F p-value 
Between 
Groups 

4.271 7 0.610 2.408* 0.019 

Within Groups 200.698 792 0.253   
Total 204.970 799    
หมายเหตุ * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้
เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 0.792, df1 = 7, df2 
= 792, p-value = 0.891 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ LSD สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
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ของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2787 p-value = 0.009 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2161 p-value = 0.044 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 10,000-15,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1452 p-value = 0.013 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1962 p-value = 0.002 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว 20,001- 25,000 บาทต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1337 p-value = 0.034 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท
ต่อเดือน จำนวน 25 คน รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 125 คน รายได้เฉลี่ย 15,001- 
20,000 บาทต่อเดือนจำนวน 188 คน รายได้เฉลี่ย 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 182 คน รายได้
เฉลี่ย 25,001- 30,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 94 คน รายได้เฉลี่ย 30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน จำนวน 
98 คน รายได้เฉลี่ย 35,001- 40,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 23 คน รายได้เฉลี่ย มากกว่า 40,000 บาทต่อ
เดือนจำนวน 65 คน นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเท่ากับ 3.98 – 4.12 รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาทต่อ
เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 – 4.00 รายได้เฉลี่ย15,001- 20,000 บาทต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72–3.86 
รายได้เฉลี่ย20,001- 25,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76–3.90 รายได้เฉลี่ย 25,001- 30,000 บาท 
ต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77–3.95 รายได้เฉลี่ย 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90– 
4.02 รายได้เฉลี่ย 35,001- 40,000 บาท ต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76–3.84 รายได้เฉลี่ยมากกว่า 40,000 
บาทต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80– 4.06 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.85 
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ตาราง 4.85  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายได้เฉลี่ยของครอบครัว X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.03 0.52 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.91 0.52 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.77 0.48 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.85 0.55 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.77 0.61 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 4.02 0.57 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.83 0.65 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 4.06 0.65 65 
รวม 3.87 0.56 800 

2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.10 0.62 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.88 0.62 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.76 0.67 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.76 0.61 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.85 0.60 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 3.90 0.59 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.84 0.58 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.80 0.65 65 
รวม 3.82 0.63 800 

3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 3.98 0.62 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.99 0.55 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.81 0.57 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.84 0.57 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.90 0.55 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 4.01 0.51 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.83 0.56 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.96 0.54 65 
รวม 3.90 0.56 800 
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ตาราง 4.85  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายได้เฉลี่ยของครอบครัว X̅ SD n 

4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.12 0.56 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.96 0.54 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.81 0.55 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.88 0.53 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.89 0.52 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 4.00 0.53 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.79 0.65 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.88 0.67 65 
รวม 3.90 0.56 800 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.08 0.69 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 4.00 0.64 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.86 0.59 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.90 0.62 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.95 0.57 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 3.97 0.55 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.76 0.56 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.90 0.70 65 
รวม 3.92 0.61 800 

6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.10 0.71 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.87 0.62 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.80 0.63 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.77 0.63 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.81 0.62 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 3.98 0.60 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.79 0.74 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.87 0.61 65 
รวม 3.84 0.63 800 
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ตาราง 4.85  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายได้เฉลี่ยของครอบครัว X̅ SD n 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.02 0.69 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.89 0.57 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.72 0.66 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.87 0.56 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.83 0.58 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 3.98 0.62 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.82 0.54 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.89 0.60 65 
รวม 3.85 0.60 800 

8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน 4.05 0.54 25 
2. 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 3.92 0.58 125 
3. 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน 3.74 0.58 188 
4. 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน 3.87 0.58 182 
5. 25,001- 30,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.85 0.60 94 

6. 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน 3.97 0.59 98 
7. 35,001- 40,000 บาท ต่อ
เดือน 

3.80 0.58 23 

8. มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 3.96 0.50 65 
รวม 3.87 0.58 800 

 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละราย
ด้านแตกต่างกัน ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.125, F = 1.802, df = 56, p-value = 0.000, Wilks' Lambda 
= 0.880, F = 1.816, df = 56, p-value = 0.000, Hotelling's Trace = 0.130, F = 1.825, df = 56, p-
value = 0.000, Roy's Largest Root = 0.066, F = 6.478, df = 8, p-value = 0.000 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันในด้านต่อไปนี้
ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.815, 
p-value = 0.000 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 มีค่า F = 2.201, p-value = 0.032 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีค่า F = 2.125, p-value = 0.039 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.417, p-value = 0.019 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.501, p-value = 0.015 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่า F = 1.623, p-value = 0.125 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่า 
F = 1.185, p-value = 0.309 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่า F = 1.864, p-value = 0.072 
รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.86 
 
ตาราง 4.86  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsเมื่อเปรียบเทียบตามรายได้เฉลี่ย

ของครอบครัว 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 8.127a 7 1.161 3.815** 0.000 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.424b 7 0.632 1.623 0.125 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.758c 7 0.680 2.201* 0.032 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 4.545d 7 0.649 2.125* 0.039 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.086e 7 0.441 1.185 0.309 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.141f 7 0.734 1.864 0.072 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 6.089g 7 0.870 2.417* 0.019 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 5.787h 7 0.827 2.501* 0.015 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

* แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.033 (Adjusted R2 = 0.024) b. R2 = 0.014 (Adjusted R2 = 0.005) 

c. R2 = 0.019 (Adjusted R2 = 0.010) d. R2 = 0.018 (Adjusted R2 = 0.010) 
e. R2 = 0.010 (Adjusted R2 = 0.002) f. R2 = 0.016 (Adjusted R2= 0.008) 
g. R2 = 0.021 (Adjusted R2 = 0.012) h. R2 = 0.022 (Adjusted R2 = 0.013) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน ค่าสถิติ Box’s M = 
325.560, F = 1.214, df1 = 252, df2 = 61,594.393, p-value = 0.012 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2479 p-value = 0.008 
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   2. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2877 p-value = 0.031 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สูงกว่านักท่องเที่ยว
ที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2624 p-value = 0.022 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 30,001 – 35,000บาทต่อเดือน มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว สูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2248 p-value = 0.046 
 
   4.3.6 ที่พักอาศัยของครอบครัว 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวที่จังหวัด
นครปฐม มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงที่สุด  X̅ = 4.00 
รองลงมา คือ สมุทรสาคร X̅ = 3.94 สมุทรปราการ X̅ = 3.94 นนทบุรี X̅ = 3.91 อ่ืนๆ X̅ = 3.85 
กรุงเทพมหานคร X̅ = 3.84 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.87  
 
ตาราง 4.87  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัย

ของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
 

ที่พักอาศัยของครอบครัว N X̅ SD SE Min Max 
1. กรุงเทพมหานคร 496 3.84 0.52 0.02 1.91 4.97 
2. นนทบุรี 173 3.91 0.50 0.04 1.97 4.80 
3. นครปฐม 50 4.00 0.40 0.06 3.14 4.83 
4. สมุทรสาคร 21 3.94 0.42 0.09 3.31 4.69 
5. สมุทรปราการ 37 3.94 0.47 0.08 3.14 4.60 
6. อ่ืนๆ 23 3.85 0.52 0.11 3.00 4.83 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวม
ทุกด้านไมแ่ตกต่างกัน มีค่า F = 1.594, p-value = 0.159 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.88 
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ตาราง 4.88  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
 SS df MS F p-value 
Between Groups 2.037 5 0.407 1.594 0.159 
Within Groups 202.933 794 0.256   
Total 204.970 799    
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามที่พัก
อาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ 
Levene = 2.729, df1 = 5, df2 = 794, p-value = 0.019 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของ
ครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีมากที่สุด จำนวน 469 คน รองลงมา คือ นนทบุรี จำนวน 173 คนนครปฐม
จำนวน 50 คน สมุทรปราการ จำนวน 37 คน จังหวัดอ่ืนๆ จำนวน 23 คน และสมุทรสาคร จำนวน 21 คน 
นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเท่ากับ 3.78 – 3.91 นนทบุรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 – 3.95 นครปฐม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 – 4.07 สมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 – 4.09 สมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 – 4.00 
และจังหวัดอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 – 3.92 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.89 
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ตาราง 4.89  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามที่พัก
อาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่พักอาศัยของครอบครัว X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

1. กรุงเทพมหานคร 3.83 0.56 496 
2. นนทบุรี 3.95 0.56 173 
3. นครปฐม 4.07 0.45 50 
4. สมุทรสาคร 3.81 0.66 21 
5. อ่ืนๆ 3.92 0.63 23 
6. สมุทรปราการ 3.91 0.47 37 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1. กรุงเทพมหานคร 3.78 0.66 496 
2. นนทบุรี 3.87 0.59 173 
3. นครปฐม 3.99 0.49 50 
4. สมุทรสาคร 3.86 0.58 21 
5. อ่ืนๆ 3.84 0.57 23 
6. สมุทรปราการ 3.97 0.55 37 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1. กรุงเทพมหานคร 3.87 0.57 496 
2. นนทบุรี 3.94 0.56 173 
3. นครปฐม 3.95 0.51 50 
4. สมุทรสาคร 4.01 0.45 21 
5. อ่ืนๆ 3.92 0.53 23 
6. สมุทรปราการ 3.87 0.58 37 

รวม 3.90 0.56 800 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1. กรุงเทพมหานคร 3.87 0.57 496 

2. นนทบุรี 3.91 0.56 173 
3. นครปฐม 4.06 0.44 50 
4. สมุทรสาคร 4.09 0.44 21 
5. อ่ืนๆ 3.89 0.56 23 
6. สมุทรปราการ 3.92 0.48 37 

รวม 3.90 0.56 800 
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ตาราง 4.89  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตามที่พัก
อาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่พักอาศัยของครอบครัว X̅ SD n 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. กรุงเทพมหานคร 3.91 0.61 496 
2. นนทบุรี 3.95 0.63 173 
3. นครปฐม 4.01 0.54 50 
4. สมุทรสาคร 3.93 0.45 21 
5. อ่ืนๆ 3.82 0.64 23 
6. สมุทรปราการ 3.93 0.64 37 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. กรุงเทพมหานคร 3.81 0.63 496 
2. นนทบุรี 3.90 0.65 173 
3. นครปฐม 3.93 0.52 50 
4. สมุทรสาคร 3.94 0.51 21 
5. อ่ืนๆ 3.62 0.74 23 
6. สมุทรปราการ 3.96 0.55 37 

รวม 3.84 0.63 800 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. กรุงเทพมหานคร 3.82 0.63 496 

2. นนทบุรี 3.90 0.59 173 
3. นครปฐม 3.94 0.49 50 
4. สมุทรสาคร 3.96 0.44 21 
5. อ่ืนๆ 3.86 0.56 23 
6. สมุทรปราการ 3.97 0.57 37 

รวม 3.85 0.60 800 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1. กรุงเทพมหานคร 3.83 0.59 496 

2. นนทบุรี 3.90 0.55 173 
3. นครปฐม 4.04 0.52 50 
4. สมุทรสาคร 3.91 0.55 21 
5. อ่ืนๆ 3.89 0.64 23 
6. สมุทรปราการ 4.00 0.57 37 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตัวแปร (multivariate tests) เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.073, F = 1.459, df = 40, p-value = 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-384- 
 

0.031, Wilks' Lambda = 0.929, F = 1.459, df = 40, p-value = 0.031, Hotelling's Trace = 0.074, F 
= 1.458, df = 40, p-value = 0.032, Roy's Largest Root = 0.031, F = 3.103, df = 8, p-value = 
0.002 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects พบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีที่พักอาศัยของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.617, p-value = 0.023
ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่า F = 1.846, p-value = 
0.102ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีค่า F = 0.676, p-value = 0.642 ด้านการบริการ
นักท่องเที่ยว มีค่า F = 1.707, p-value = 0.131 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่า F = 0.499, p-value = 
0.777 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่า F = 1.776, p-value = 0.115 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีค่า F = 1.222, p-value = 0.297 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว มีค่า F = 1.981, p-value = 
0.079 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.90 
 
ตาราง 4.90  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามที่พักอาศัย

ของครอบครัว 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 4.039a 5 0.808 2.617* 0.023 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.594b 5 0.719 1.846 0.102 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.057c 5 0.211 0.676 0.642 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 2.622d 5 0.524 1.707 0.131 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.933e 5 0.187 0.499 0.777 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.507f 5 0.701 1.776 0.115 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.222g 5 0.444 1.222 0.297 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 3.297h 5 0.659 1.981 0.079 

หมายเหตุ * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.016 (Adjusted R2 = 0.010) b. R2 = 0.011 (Adjusted R2 = 0.005) 

c. R2 = 0.004 (Adjusted R2 = 0.002) d. R2 = 0.011 (Adjusted R2 = 0.004) 
e. R2 = 0.003 (Adjusted R2 = 0.003) f. R2 = 0.011 (Adjusted R2= 0.005) 
g. R2 = 0.008 (Adjusted R2 = 0.001) h. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.006) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามที่พักอาศัยของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Box’s M 
= 210.834, F = 1.065, df1 = 180, df2 = 28,201.141, p-value = 0.261 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ LSD สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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   1. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่พัก
อาศัยของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.1195 p-value = 0.015 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นครปฐม มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีท่ี
พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2394 p-value = 0.004 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นครปฐม มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการบริการนักท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของ
ครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1947 
p-value = 0.018 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีท่ีพักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่พัก
อาศัยของครอบครัวอยู่ที่จังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2836 p-value = 0.042 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นครปฐม มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่
พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่จังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.3154 p-value = 0.047 
   6. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่สมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่
พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่จังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.3399 p-value = 0.042 
   7. นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวอยู่ที่นครปฐม มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัย
ของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2178 p-value = 0.011 
 
   4.3.7 พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทาง
ของครอบครัว คือ รถประจำทาง มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุก
ด้านสูงที่สุด X̅ = 4.20 รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ X̅ = 3.93 รถยนต์ส่วนบุคคล X̅ = 3.86 และรถแท๊กซี่ 
X̅ = 3.62 ตามลำดับ รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.91 
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ตาราง 4.91  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะ 
ในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
พาหนะในการเดินทางของครอบครัว n X̅ SD SE Min Max 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล 495 3.86 0.51 0.02 1.91 4.97 
2.รถประจำทาง 80 4.20 0.46 0.05 3.06 4.91 
3.รถจักรยานยนต์ 109 3.93 0.45 0.04 2.86 4.71 
4.รถแท๊กซ่ี 116 3.62 0.45 0.04 2.80 4.77 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 22.888, p-value = 
0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.92 
 
ตาราง 4.92  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
 
 SS df MS F p-value 
Between Groups 16.277 3 5.426 22.888** 0.000 
Within Groups 188.693 796 0.237   
Total 204.970 799    
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะ
ในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติ Levene = 2.164, df1 
= 3, df2 = 796, p-value = 0.091 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Scheffe สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการ
เดินทางของครอบครัว คือ รถแท็กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2406p-value = 0.000 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทาง
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ของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.3385 p-value = 0.000 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทาง
ของครอบครัว คือ รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2749 p-value = 0.002 
   4. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทาง
ของครอบครัว คือ รถแท๊กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5791 p-
value = 0.000 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถจักรยานยนต์ มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการ
เดินทางของครอบครัว คือ รถแท๊กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.3043 p-value = 0.000 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยวด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : MANOVA) มี
ดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
พาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลมีมากที่สุด จำนวน 495 คน รองลงมา คือ รถ
แท๊กซี่ จำนวน 116 คนรถจักรยานยนต์ จำนวน 109 คน และรถประจำทาง จำนวน 80 คน นักท่องเที่ยวที่มี
พาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 – 3.90รถประจำทาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 – 4.23 รถจักรยานยนต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 – 4.05 รถแท็กซี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
– 3.90 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.93 
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ตาราง 4.93  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
พาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พาหนะในการเดินทางของครอบครัว X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.86 0.57 495 
2.รถประจำทาง 4.21 0.54 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.92 0.47 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.63 0.47 116 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.82 0.63 495 
2.รถประจำทาง 4.19 0.53 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.86 0.58 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.56 0.59 116 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.88 0.55 495 
2.รถประจำทาง 4.21 0.52 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.99 0.51 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.65 0.53 116 

รวม 3.90 0.56 800 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.87 0.56 495 

2.รถประจำทาง 4.23 0.50 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.95 0.50 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.70 0.52 116 

รวม 3.90 0.56 800 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.90 0.61 495 

2.รถประจำทาง 4.23 0.59 80 
3.รถจักรยานยนต์ 4.05 0.52 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.68 0.58 116 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.84 0.63 495 
2.รถประจำทาง 4.18 0.55 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.86 0.65 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.61 0.58 116 

รวม 3.84 0.63 800 
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ตาราง 4.93  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
พาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พาหนะในการเดินทางของครอบครัว X̅ SD n 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.86 0.58 495 
2.รถประจำทาง 4.21 0.51 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.90 0.56 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.56 0.65 116 

รวม 3.85 0.60 800 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1.รถยนต์ส่วนบุคคล 3.88 0.57 495 

2.รถประจำทาง 4.16 0.64 80 
3.รถจักรยานยนต์ 3.90 0.51 109 
4.รถแท๊กซ่ี 3.60 0.52 116 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามพาหนะในการเดินทางของครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
แต่ละรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.108, F = 3.697, 
df = 24, p-value = 0.000, Wilks' Lambda = 0.894,  F = 3.764, df = 24, p-value = 0.000, 
Hotelling's Trace = 0.117, F = 3.829, df = 24, p-value = 0.000, Roy's Largest Root = 0.095, F = 
9.415, df = 8, p-value = 0.000 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 18.327, p-value = 0.000 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 16.956, p-value = 0.000 ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 18.476, p-value = 0.000 ด้าน
การบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 15.898, p-value = 
0.000 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 15.542, p-
value = 0.000ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่า F = 13.481, p-value = 0.000 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 19.899, p-value = 0.000 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 16.249, p-value = 0.000 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.94 
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ตาราง 4.94  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsเมื่อเปรียบเทียบตามพาหนะในการ
เดินทางของครอบครัว 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F 
p-

value 
1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 16.096a 3 5.365 18.327** 0.000 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 18.786b 3 6.262 16.956** 0.000 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 16.235c 3 5.412 18.476** 0.000 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 13.937d 3 4.646 15.898** 0.000 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16.480e 3 5.493 15.542** 0.000 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 15.333f 3 5.111 13.481** 0.000 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 20.308g 3 6.769 19.899** 0.000 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 15.441h 3 5.147 16.249** 0.000 
หมายเหตุ * แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.065 (Adjusted R2 = 0.061) b. R2 = 0.060 (Adjusted R2 = 0.057) 

c. R2 = 0.065 (Adjusted R2 = 0.062) d. R2 = 0.057 (Adjusted R2 = 0.053) 
e. R2 = 0.055 (Adjusted R2 = 0.052) f. R2 = 0.048 (Adjusted R2= 0.045) 
g. R2 = 0.070 (Adjusted R2 = 0.066) h. R2 = 0.058 (Adjusted R2 = 0.054) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าสถิติ Box’s M = 178.489, F = 1.604, df1 = 180, df2 = 271,738.329, p-value = 0.000 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถแท็กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2327 p-value = 0.000 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3452 p-value = 0.000 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2897 p-value = 0.001 
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   4. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถประจำทางมีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถแท๊กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5779 p-value = 0.000 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถจักรยานยนต์มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถแท๊กซี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2883 p-value = 0.000 
 
   4.3.8 จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยว
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจำนวน
ครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว คือ ไม่ได้ไปท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงที่สุด X̅ = 4.11 รองลงมา คือ จำนวน 3 – 4 ครั้ง / ปี X̅ = 3.94
จำนวน 1 – 2 ครั้ง / ปี X̅ = 3.92 และจำนวนตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี X̅ = 3.82 ตามลำดับ รายละเอียด
นำเสนอดังตาราง 4.95 
 
ตาราง 4.95  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวน

ครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยว 
 
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของ

สมาชิกในครอบครัว 
n X̅ SD SE Min Max 

1.1 – 2 ครั้ง / ปี 86 3.92 0.63 0.07 2.00 4.83 
2.3 – 4 ครั้ง / ปี 228 3.94 0.55 0.04 1.91 4.97 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 472 3.82 0.45 0.02 1.97 4.83 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 14 4.11 0.50 0.13 3.26 4.80 

รวม 800 3.87 0.51 0.02 1.91 4.97 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของ
นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า 
F = 4.147, p-value = 0.006 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.96 
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ตาราง 4.96  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของ
นักท่องเที่ยว 

 
 SS df MS F p-value 
Between 
Groups 

3.154 3 1.051 4.147** 0.006 

Within Groups 201.815 796 0.254   
Total 204.970 799    
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน (test of 
homogeneity of variance) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวน
ครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสถิติ Levene = 16.278, df1 = 3, df2 = 796, p-value = 0.000 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
– 4 ครั้ง / ปีมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มี
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1145 p-value = 0.034 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของ
นักท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance : 
MANOVA) มีดังต่อไปนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละ
รายด้านเมื่อพิจารณาตามจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี  มีมากที่สุด 
จำนวน 472 คน รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง / ปี จำนวน 228 คน1 – 2 ครั้ง / ปี จำนวน 86 คน และไม่ได้ไป
ท่องเที่ยว จำนวน 14 คน นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1 – 2 
ครั้ง / ปีมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเท่ากับ 3.87 – 3.99จำนวน 3 – 4 
ครั้ง / ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 – 4.02จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 – 3.86 ไม่ได้ไป
ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 – 4.20 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.97 
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ตาราง 4.97  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยว 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยว

ของสมาชิกในครอบครัว X̅ SD n 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

1.1 –2 ครั้ง / ปี 3.90 0.63 86 
2.3 –4 ครั้ง / ปี 3.95 0.57 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป / ปี 3.83 0.54 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.02 0.46 14 

รวม 3.87 0.56 800 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.87 0.73 86 
2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.88 0.66 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.77 0.58 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.18 0.70 14 

รวม 3.82 0.63 800 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.92 0.66 86 
2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.98 0.58 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.84 0.52 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.11 0.59 14 

รวม 3.90 0.56 800 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.92 0.69 86 

2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.95 0.62 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.86 0.49 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.13 0.47 14 

รวม 3.90 0.56 800 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.99 0.74 86 

2.3 – 4 ครั้ง / ปี 4.02 0.63 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป / ปี 3.85 0.57 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.20 0.55 14 

รวม 3.92 0.61 800 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.93 0.77 86 
2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.86 0.69 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.81 0.57 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.16 0.60 14 

รวม 3.84 0.63 800 
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ตาราง 4.97  ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านเมื่อพิจารณาตาม
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยว

ของสมาชิกในครอบครัว X̅ SD n 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.89 0.75 86 
2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.93 0.60 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.80 0.56 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.10 0.73 14 

รวม 3.85 0.60 800 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 1.1 – 2 ครั้ง / ปี 3.97 0.66 86 

2.3 – 4 ครั้ง / ปี 3.94 0.60 228 
3.ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 3.81 0.55 472 
4.ไม่ได้ไปท่องเที่ยว 4.04 0.54 14 

รวม 3.87 0.58 800 
 
   ผลการวิ เคราะห์ด้วยการทดสอบแบบพหุตั วแปร (multivariate tests)เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยตามเพศของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี จำนวนครั้งของ
การท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติ Pillai's Trace = 0.045, F = 1.519, df = 24, p-
value = 0.051, Wilks' Lambda = 0.955, F = 1.521, df = 24, p-value = 0.050, Hotelling's Trace = 
0.046, F = 1.523, df = 24, p-value = 0.050, Roy's Largest Root = 0.030, F = 2.996, df = 8, p-
value = 0.003 
   ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effectsพบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 
2.702, p-value = 0.045 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีค่า F = 3.243, p-value = 0.022 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.010, p-value = 0.008 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 5.352, p-value = 0.001 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 3.280, p-value = 0.020 ด้านแรงจูงใจใน
การมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.933, p-value = 0.008 ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว มีค่า F = 2.080, p-value = 0.101 ด้าน
การเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่า F = 2.276, p-value = 0.078 รายละเอียดนำเสนอดังตาราง 4.98 
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ตาราง 4.98  ผลการวิเคราะห์ด้วย Tests of Between-Subjects Effects เมื่อเปรียบเทียบตามจำนวนครั้ง
ของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Type III SS df MS F p-value 

1. ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2.511a 3 0.837 2.702* 0.045 
2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.776b 3 1.259 3.243* 0.022 
3. ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.713c 3 1.238 4.010** 0.008 
4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 1.918d 3 0.639 2.080 0.101 
5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.888e 3 1.963 5.352** 0.001 
6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 2.697f 3 0.899 2.276 0.078 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 3.554g 3 1.185 3.280* 0.020 
8. ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 3.908h 3 1.303 3.933** 0.008 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

* แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 a. R2 = 0.010 (Adjusted R2 = 0.006) b. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.008) 

c. R2 = 0.015 (Adjusted R2 = 0.011) d. R2 = 0.008 (Adjusted R2 = 0.011) 
e. R2 = 0.020 (Adjusted R2 = 0.016) f. R2 = 0.009 (Adjusted R2= 0.005) 
g. R2 = 0.012 (Adjusted R2 = 0.008) h. R2 = 0.015 (Adjusted R2 = 0.011) 

 
   ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
(test of equality of covariance matrices) พบว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านเมื่อ
พิจารณาตามอายุของนักท่องเที่ยวมีควมแปรปรวนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค่าสถิติ Box’s M = 221.058, F = 1.835, df1 = 108, df2 = 6,889.619, p-value = 0.000 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (multiple comparisons) 
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Test ตามวิธีของ Games-Howell สรุปได้ดังนี้ 
   1. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
- 4 ครั้ง / ปีมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้น
ไป / ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1173 p-value = 0.047 
   2. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
- 4 ครั้ง / ปีมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 
ครั้งข้ึนไป / ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1392 p-value = 0.012 
   3. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
- 4 ครั้ง / ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1687 p-value = 0.004 
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   4. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
- 4 ครั้ง / ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สูง
กว่านักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1282 p-value = 0.038 
   5. นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 
- 4 ครั้ง / ปี มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 
สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1276 p-value = 0.036 
 
   4.3.9 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) อายุ 4) อาชีพหลักของครอบครัว 5) รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 6) ที่พักอาศัยของครอบครัว 7) พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 8) จำนวนครั้งของการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว เมื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

1. เพศ นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ค่า t = 1.554, p-value = 0.121 

2. ระดับการศึกษา นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
7.781, p-value = 0.000 

3. อายุ นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.413, p-value = 0.000 

4. อาชีพหลักของครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพหลักของครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 0.583, p-value = 
0.713 

5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีค่า F = 2.408, p-value = 0.019 

6. ที่พักอาศัยของครอบครัวนักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน มีค่า F = 1.594, p-value = 
0.159 

7. พาหนะในการเดินทางของครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของ
ครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 22.888, p-value = 0.000 

8. จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มีจำนวน
ครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.147, p-value = 0.006 
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   ซึ่งสามารถนำเสนอโมเดลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้ดังภาพ 4.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.61  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ได้แก่ 1) เพศ2) ระดับการศึกษา 3) อายุ 4) อาชีพหลักของครอบครัว 5) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 6) ที่พัก
อาศัยของครอบครัว7) พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 8) จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกใน
ครอบครัว เมื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of 
variance : MANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tests of Between-Subjects Effects ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  1. เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 4.727, 
p-value = 0.030 
  2. ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.722, p-value = 0.001 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความ
สะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.755, p-value = 0.001 ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.858, p-value = 
0.008 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.494, p-
value = 0.002 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 

การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ระดับการศึกษา 

อายุ 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 

พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 

จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของ
สมาชิกในครอบครัว 
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4.201, p-value = 0.015 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 7.502, p-value = 0.001 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 7.229, p-value = 0.001 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.862, p-value = 0.008 
  3. อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ด้านต่างๆ ทุกด้านแตกต่างกันดังต่อไปนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.116, p-value = 0.001 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.156, p-value = 0.000 ด้านการตลาด การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.614, p-value = 
0.000 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.297, p-
value = 0.001 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
4.121, p-value = 0.001 ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 5.367, p-value = 0.000 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.499, p-value = 0.000 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 6.355, p-value = 0.000 
  4. อาชีพหลักของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพหลักของครอบครัวต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
  5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันในด้านต่อไปนี้ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.815, p-value = 0.000 ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.201, p-value = 
0.032 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.125, p-
value = 0.039 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 
2.417, p-value = 0.019 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีค่า F = 2.501, p-value = 0.015 
  6. ที่พักอาศัยของครอบครัวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่า F = 2.617, p-value = 0.023 
  7. พาหนะในการเดินทางของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทางของ
ครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ 
ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
18.327, p-value = 0.000 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่า F = 16.956, p-value = 0.000 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 18.476, p-value = 0.000 ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 15.898, p-value = 0.000 ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 15.542, p-value = 0.000 ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 13.481, p-
value = 0.000 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 
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19.899, p-value = 0.000 ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่า F = 16.249, p-value = 0.000 
  8. จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้ง
ของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 2.702, p-
value = 0.045 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีค่า F = 3.243, p-value = 0.022 ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 4.010, p-value = 0.008 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 5.352, p-value = 0.001 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า F = 3.280, p-value = 0.020 ด้านแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 3.933, p-value = 0.008 
  รายละเอียดสามารถนำเสนอได้ดังภาพ 4.62 
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ภาพ 4.62  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ระดบัการศึกษา 

อาย ุ

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 

พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 

จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของ
สมาชิกในครอบครัว 

2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

3. ด้านการตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ 

4. ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

8. ด้านแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยว 

เพศ 

ที่พักอาศัยของครอบครัว 
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  4.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงในในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)ปัจจัย
ที่ศึกษา ได้แก่ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) 
ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบการแจกแจงที่เป็นโค้งปกติด้วยค่าสถิติความเบ้ (skewness : SK) ค่าความโด่ง (Kurtosis : KU) 
แผนภูมิฮิสโตแกรม และแผนภูมิ Normal P-P Plot พบว่ามีค่าความเบ้เท่ากับ -0.398 ถึง -0.122 ค่าความโด่ง
เท่ากับ -0.561 ถึง 0.041 ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงที่ใกล้เคียงกับโค้งปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation : r) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ 1) ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้
และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  8) แรงจูงในในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า r = 0.606 – 0.756 รายละเอียดดังตาราง 4.99 
 
ตาราง 4.99  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษา 
 
 TRAVG8 TRAVG1 TRAVG2 TRAVG3 TRAVG4 TRAVG5 TRAVG6 
Pearson 
Correlatio
n 

TRAVG8        
TRAVG1 0.695**       
TRAVG2 0.754** 0.677**      
TRAVG3 0.729** 0.696** 0.728**     
TRAVG4 0.716** 0.722** 0.756** 0.752**    
TRAVG5 0.701** 0.606** 0.637** 0.637** 0.708**   
TRAVG6 0.712** 0.655** 0.746** 0.721** 0.734** 0.628**  
TRAVG7 0.727** 0.617** 0.754** 0.744** 0.699** 0.617** 0.712** 

p-value TRAVG8        
TRAVG1 0.000       
TRAVG2 0.000 0.000      
TRAVG3 0.000 0.000 0.000     
TRAVG4 0.000 0.000 0.000 0.000    
TRAVG5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
TRAVG6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
TRAVG7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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TRAVG1 แทน  ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
TRAVG2 แทน  ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
TRAVG3 แทน  ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
TRAVG4 แทน  ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
TRAVG5 แทน  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
TRAVG6 แทน  ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
TRAVG7 แทน  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
TRAVG8 แทน  ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) ของปัจจัยที่ศึกษา 
พบว่า ค่าลักษณะรวม (tolerance : TOL) มีค่าเท่ากับ 0.303 – 0.488 ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนเกิน
พอดี (variance inflation factor : VIF) มีค่าเท่ากับ 2.049 – 3.302 สามารถบ่งชี้ได้ว่าปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ 
1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
ด้วยวิธี Stepwise Method พบว่า ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 5) ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนาย
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า F = 325.613, df1 = 6, df2 = 
793, df3 =  799, p-value = 0.000, R = 0.843, R2 = 0.711, Adjusted R2 0.709 ด้านร้านอาหารและสิ่ง
อำนวยความสะดวก สามารถทำนายได้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้าน
การเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวผลการประมาณ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (regression coefficient) 
สามารถสร้างเป็นสมการทำนายได้ดังนี้ 
 
 สมการทำนายจากคะแนนดิบ 
 
TRAVG8 = 0.172 + 0.197×TRAVG2 + 0.212×TRAVG5 + 0.127×TRAVG3 + 0.168×TRAVG1 + 
0.160×TRAVG7 + 0.091×TRAVG6 
 
 สมการทำนายจากคะแนนมาตรฐาน 
 
TRAVG8 = 0.213×TRAVG2 + 0.223×TRAVG5 + 0.122×TRAVG3 + 0.162×TRAVG1 + 
0.167×TRAVG7 + 0.099×TRAVG6 
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ตาราง 4.100  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ปัจจัยที่ศึกษา b SE β t p-value Tolerance VIF 
(Constant) 0.172 0.087  1.977* 0.048   
TRAVG2 0.197 0.032 0.213 6.157** 0.000 0.303 3.302 
TRAVG5 0.212 0.026 0.223 8.174** 0.000 0.488 2.049 
TRAVG3 0.127 0.035 0.122 3.585** 0.000 0.314 3.189 
TRAVG1 0.168 0.030 0.162 5.552** 0.000 0.426 2.346 
TRAVG7 0.160 0.032 0.167 5.039** 0.000 0.331 3.020 
TRAVG6 0.091 0.030 0.099 3.040** 0.002 0.343 2.920 
หมายเหตุ ** แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

* แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
TRAVG1 แทน  ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
TRAVG2 แทน  ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
TRAVG3 แทน  ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
TRAVG4 แทน  ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
TRAVG5 แทน  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
TRAVG6 แทน  ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
TRAVG7 แทน  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
TRAVG8 แทน  ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 
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แผนภาพ 4.63  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงในในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2. ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

3. ด้านการตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ 

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการเรียนรู้และกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

8. ด้านแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยว 
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 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่ฝั่ง
ธนบุรีมีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ควรขยายระยะเวลาในการเปิดดำเนินการของตลาดน้ำจากเดิม 9.00 – 17.00 น. เป็น 9.00 – 
21.00 น. เนื่องจากช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว พักผ่อน ซื้อ
สินค้า และรับประทางอาหาร ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย 
 2. ควรปรับปรุงเรื่องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้
สะดวกสบาย และมีปริมาณรถโดยสารสาธารณะที่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 
 3. ควรปรับปรุงเรื่องราคาของอาหารและสินค้าให้มีราคาลดลง 
 4. ควรมีรถบริการในการเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
 5. ควรเพิ่มห้องน้ำให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวและรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ 
 6. ควรดูแลรักษาความสะอาด ความมีจิตใจที่ดีของผู้ประกอบการให้คงอยู่ตลอดไป 
 รายละเอียดนำเสนอได้ดังตาราง 4.101 
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ตาราง 4.101  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
 
ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ จำนวน ค่าร้อยละ 

1 ควรขยายระยะเวลาในการเปิดดำเนินการของตลาดน้ำจากเดิม  
9.00 – 17.00 น. เป็น 9.00 – 21.00 น. เนื่องจากช่วงเวลา 17.00 
– 21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว พักผ่อน 
ซื้อสินค้า และรับประทางอาหาร ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็น
สบาย 

800 100.00 

2 ควรปรับปรุงเรื่องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกสบาย และมีปริมาณรถ
โดยสารสาธารณะที่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 

800 100.00 

3 ควรปรับปรุงเรื่องราคาของอาหารและสินค้าให้มีราคาลดลง 800 100.00 
4 ควรมีรถบริการในการเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

กัน 
4 0.50 

5 ควรเพิ่มห้องน้ำให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวและรักษาความ
สะอาดให้ถูกสุขลักษณะ 

3 0.38 

6 ควรดูแลรักษาความสะอาด ความมีจิตใจที่ดีของผู้ประกอบการให้คง
อยู่ตลอดไป 

3 0.38 

7 ควรเพิ่มท่ีจอดรถให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 2 0.25 
8 ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 1 0.13 
9 ควรเพิ่มพ้ืนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้สูบบุหรี่และไม่เป็นอันตราย

กับนักท่องเที่ยวคนอื่น 
1 0.13 

10 ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นและให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 

1 0.13 

11 ควรรณรงค์การท่องเที่ยวด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์ การ
แต่งกายเชิงอนุรักษ์ การแต่งกายพื้นบ้าน 

1 0.13 

12 ควรพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

1 0.13 

13 ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ตให้
แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 

1 0.13 

14 ควรรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติและลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่อง
โฟม เพื่อเน้นการท่องเที่ยวที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยั่งยืน 

1 0.13 

15 ทางเดินเชื่อมร้านค้าต่างๆ แคบมาก ควรหาแนวทางแก้ไขให้เดินได้
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

1 0.13 

16 ควรมีการควบคุมราคาของสินค้าเพ่ือไม่ให้ขายแพงเกินราคาจริงตาม
ราคาตลาดและไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

1 0.13 

17 ควรดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 1 0.13 
18 ควรให้ข้อมูลในการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้เพียงพอ 1 0.13 
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ตาราง 4.101  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี (ต่อ) 
 
ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ จำนวน ค่าร้อยละ 

19 ควรมีการจัดโซนการขายสินค้าโดยให้เป็นโซนขายอาหาร โซนขาย
ผลไม้ โซนขายของใช้ เพ่ือให้ยุติธรรมกับแม่ค้า 

1 0.13 

20 ควรพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น 1 0.13 
 รวม 800 100.00 
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ตอนที่ 5  ผลการศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม : การศึกษาแบบพหุกรณี 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมากมาย จากการสำรวจแหล่งเรีนยรู้เชิง
วัฒนธรรม พบว่า มีชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และมีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชุมชน ที่สามารถเดินทางไปศึกษา
เรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีการดำเนินการในลักษณะของการมีส่วนร่วมจากชุมชน และจากทุกภาคส่วน
ในชุมชน คือ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” หรือ “บวร” หลายชุมชนด้วยกัน อาทิ 1) ชุมชนบริเวณวัดอนงคาราม
วรวิหาร 2) ชุมชนบริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือชุมชนกุฎีจีน 3) ชุมชนบริเวณวัดกัลยาณมิตร
วรวิหาร 4) ชุมชนบริเวณวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 5) ชุมชนบริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
หรือชุมชนวังหลัง 6) ชุมชนบริเวณวัดดุสิตารามวรวิหาร 7) ชุมชนบริเวณวัดสุวรรณารามวรวิหาร หรือชุมชน
บ้านบุ 8) ชุมชนบริเวณวัดชัยพฤษารามวรมหาวิหาร 9) ชุมชนบริเวณวัดปากน้ำภาษีเจริญ 10) ชุมชนบริเวณ
คลองบางหลวงหรือชุมชนบริเวณวัดกำแพงบางจาก 11) ชุมชนบริเวณวัดตลิ่งชัน 12) ชุมชนบริเวณวัดกาญจน
สิงหาสน์ราชวรวิหาร (วัดทอง) วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดทอง) และวัดแก้ว 13) ชุมชนบริเวณวัดสุวรรณ 
หรือชุมชนคลองสาน 14) ชุมชนบริเวณวัดทองเพลง 15) ชุมชนบริเวณวัดทองธรรมชาติ 16) ชุมชนบริเวณวัด
เศวตฉัตรวรวิหาร หรือชุมชนเจริญนคร 17) ชุมชนบริเวณวัดหงรัตนารามวรวิหาร 18) ชุมชนบริเวณวัดอัมริน 
ทรารามวรวิหาร 19) ชุมชนบริเวณวัดอินทารามวรวิหาร หรือชุมชนตลาดพลู 20) ชุมชนบริเวณวัดสะพาน 21) 
ชุมชนบริเวณวัดจำปา หรือชุมชนเกาะศาลเจ้า 22) ชุมชนบริเวณวัดนายโรง 23) ชุมชนบริเวณวัดศรีสุดาราม
วรวิหาร 24) ชุมชนบริเวณวัดทองบางระมาด 25) ชุมชนบริเวณพิพิธภัณฑ์คุณหลวงฤทธิณรงค์รอน 
 การวิจัยในส่วนนี้ได้ดำเนินการศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ใน 3 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 2) ชุมชนบริเวณวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร 3) ชุมชนบริเวณคลองบางหลวง และได้นำเสนอผลการศึกษาที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมายาวนานตั้งแต่ยุคสมัย “โรงเรียนฝึกหัดครู” 
และ “วิทยาลัยครู” ส่วนชุมชนอ่ืนๆ จะได้ศึกษาในโครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อเนื่องในลำดับต่อไป 
 
 กรณีศึกษาที่ 1  ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 
 
 แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
 
 1. วัดอนงคารามวรวิหาร 

วัดอนงคารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วัดอนงคารามวรวิหาร มีชื่อเดิมคือ “วัดน้อยขำแถม” 
มาจากชื่อท่านผู้หญิงน้อย ซึ่งเป็นภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) หรือสมเด็จ
เจ้าพระยาองค์น้อย เป็นผู้สร้างข้ึนคู่กันกับวัดพิชัยญาติ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ส่วนคำว่า 
“ขำแถม” นั้นมีเพ่ิมเติมมาจากนามเดิมของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ) ซึ่งเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัด
แห่งนี้ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 วัดนี้ก็ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดอนงคาราม” อย่างในปัจจุบัน 

พระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ 
ช่อฟ้า ใบระกาลงรักประดับกระจก หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างก็มีลวดลายลงรักปิดทองสวยงาม มี
พระพุทธรูปสำคัญอย่าง “พระพุทธจุลนาค” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย เป็นพระประธานใน
พระวิหาร และมีพระพุทธรูปพระสาวกหล่อด้วยโลหะปิดทองยืนอยู่ด้านซ้ายขวา อีกทั้งด้านหน้าพระประธาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ยังม ี“พระพุทธมังคโล” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิตั้งอยู่ด้านหน้าอีกด้วย และใกล้ๆ กับพระวิหาร
นั้นก็ยังมีพระมณฑปซึ่งสร้างขนาบกับพระวิหาร หลังที่อยู่ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่
จำลองมาจากวัดราชาธิวาส และหลังที่อยู่ด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองเอาไว้ อาคาร
หอสมุดอุดมวิทยา ชั้นล่างเป็นห้องสมุดประชาชน ส่วนชั้นที่สองเดิมทีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ซึ่งในพิพิธภัณฑ์นั้นมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป
ต่างๆ ในเขตคลองสาน ทั้งเรื่องของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวคลองสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แต่ใน
ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ท่ีกุฏิอาคารทรงไทยหลังเก่า (https://th.wikipedia.org วันที่ 22 มีนาคม 2563) 

วัดอนงคาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2393 ในสมัยรัชกาลที่ 3 
โดยท่านผู้หญิงน้อย ในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยใช้พ้ืนที่บริเวณสวนกาแฟของ
ท่านเอง ต่อมาเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ซึ่งเป็นหลาน เห็นว่าวัดที่ท่านผู้หญิงน้อย
สร้างนั้นค้างอยู่ ประกอบกับพ้ืนที่วัดมีน้อยเกินไป ท่านจึงได้ยกที่ดินของท่านเองเพ่ิมให้ และดำเนินการ
ก่อสร้างวัดจนแล้วเสร็จ ถวายเป็นพระอารามหลวง ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงเรียกชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า “วัด
น้อยขำแถม” หมายถึงวัดที่ท่านผู้หญิงน้อยสร้าง แล้วท่านขำแถมที่และสร้างจนเสร็จในภายหลัง  ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า “วัดอนงค์นิกายาราม” แต่ด้วยเป็น
เพราะชาวบ้านเรียกนามนี้ยาก จึงโปรดพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอนงคาราม” 

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทางราชการได้ตัดถนนผ่านกลางวัด และชุมชนโดยรอบวัด จึงทำให้วัดอนงคาราม
แบ่งเป็น 2 ส่วน มีลักษณะเสมือน “วัดอกแตก” ปัจจุบันวัดอนงคารามเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “วัดสมเด็จย่า” 
ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีนิวาสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคาราม และเมื่อยังทรงพระ
เยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคาราม ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดในเวลานั้นได้จัดตั้ง
โรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น เรียนได้เพียงปีเดียว ก็ทรงเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปการะ
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์เช่นกัน สมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมาก เพราะสถานที่แห่ง
นี้ได้มีส่วนในการหล่อหลอมชีวิตของพระองค์ท่านให้ก้าวไกลเกินสตรีในยุคนั้น อันสืบเนื่องจากการศึกษาเล่า
เรียนนั่นเอง ดังนั้น ใน พ.ศ.2536 ทางการจึงได้จัดสร้าง “อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสถานเดิมที่พระบรมราชชนนีเคยพำนักอยู่เมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์  
นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพ้ืนที่เป็น
สวนสารธารณะระดับชุมชน สิ่งสำคัญในพระอาราม วัดอนนคารามวรวิหาร มีดังต่อไปนี้ 
(https://mgronline.com/dhamma วันที่ 22 มีนาคม 2563) 

1. พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ ลงรัก ประดับกระจก มีเสาพาไลรอบ หน้าบันปูนปั้นลายดอกลอย ซุ้มประตูหน้าต่างลายปูน
ปั้น ลงรักปิดทองประดับกระจก บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำรูปเซี่ยวกาง และรูปยักษ์ ผนังภายในฝ้า
เพดานทาสีปิดทองล่องชาด 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://mgronline.com/dhamma/detail/9590000044718
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ภาพ 4.64  พระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.65  ซุ้มหน้าต่าง พระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.66  ซุ้มเสมา พระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.67  พระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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2. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 40 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกเหนือฐานชุกชี ประดับกระจก และมีพระพุทธรูปยืน 2 
องค์ คู่กัน หล่อด้วยโลหะปิดทองอยู่หน้าบุษบก 

3. พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 
ใบระกา ประดับกระจก หน้าบันลายดอกไม้ประดับกระจก หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น บาน
ประตูหน้าต่างสลักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลงรักปิดทอง ประดับกระจกฝ้าเพดานทาสีปิดทองล่องชาด ภายในพระ
วิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระจุลนาค” พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.5 
เมตร สูง 3.4 เมตร ศิลปะสมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากสุโขทัย และ “พระพุทธมังคโล” พระพุทธรูปทรงเครื่อง 
ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร สูง 2.20 เมตร 
 

 
ภาพ 4.68  สิงห์คู่ และซุ้มประตู พระวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.69  สิงห์คู่ และซุ้มประตู พระวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.70  พระพุทธจุลนาค และพระพุทธมังคโล (องค์เล็ก) พระวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.71  พระพุทธจุลนาค และพระพุทธมังคโล (องค์เล็ก) พระวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

4. พระแก้ว ประดิษฐานอยู่ที่ตึกสมเด็จคณะ 2 เดิมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ต่อมาปูนได้กะเทาะออก
จนเห็นเนื้อแก้วภายใน เป็นเนื้อแก้วต่างสี คือ เปลี่ยนสีได้ตามเวลาและมุมมอง ขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิ้ว สูง
ประมาณ 15 - 18 นิ้ว พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะ และเมื่อวันที่ 
6 กรากฎาคม พ.ศ.2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มา
ทรงสักการะ 

5. พระเจดีย์ มี 2 องค์ ทรวดทรงแบบมณฑป ตั้งอยู่ข้างพระวิหารด้านทิศเหนือ ภายในเป็นที่
ประดิษฐาน “พระพุทธสรานุสรณ์” พระพุทธรูปปางไสยาสน์ อีกองค์หนึ่งอยู่ข้างพระวิหารด้านทิศใต้ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองหล่อด้วยโลหะ 
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ภาพ 4.72  เจดีย์ทรงมณฑป วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.73  รูปปั้นจีนที่ฐานเจดีย์ทรงมณฑป วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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6. ศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ ประดับกระจก 

7. ตู้พระไตรปิฎก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นตู้ไม้เขียนลายทองรูปขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
และชลมารค บานประตูเขียนรูปเล่าเรื่องพระมโหสถตอนข้าศึกมาล้อมเมือง ตู้พระไตรปิฏกเป็นตู้พระธรรมลาย
รดน้ำ โดยเป็นสมบัติของวัดอนงคารามวรวิหารมาแต่ครั้งดั้งเดิม บนบานประตูเขียนภาพจากเรื่องมโหสถชาดก 
ตอนพระเจ้าจุลลนีพรหมทัตยกทัพมาตีเมืองมิถิลา ภาพมโหสถ บัณฑิตผู้เรืองปัญญาแห่งเมืองมิถิลายืนอยู่บน
ปราสาท เผชิญหน้ากับข้าศึกท่ีอยู่นอกกำแพงเมือง โดยมีทหารอาสาชาวยุโรปและเปอร์เซียร่วมอยู่ในการรบ 

 

 
ภาพ 4.74  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.75  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
 

8. ห้องสมุดประชาชนอนงคาราม เดิมชื่อว่า “หอสมุดอุดมวิทยา” ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้าง
เป็นอนุสรณ์สถานถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน ในอดีต
กรุงเทพมหานครได้จัดมุมหนึ่งภายในอาคาร เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เเขตคลองสาน แต่
ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ท่ีกุฏิทรงไทยหลังเก่า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 
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ภาพ 4.76  หอสมุดอุดมวิทยา วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

วัดอนงคารามวรวิหวาร มีอายุมากว่า 160 ปีแล้ว การบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ได้มีมาทุกยุค
ทุกสมัย จวบจนปัจจุบันที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้าไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและ
พระเจดีย์ 2 องค์ ตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ส่วนในปี พ.ศ.2558 ก็ได้
บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร จึงคืนสู่ความสดใสสง่างาม สมความเป็นพระอารามหลวง 
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศรัทธาของประชาชน (https://mgronline.com/dhamma วันที่ 22 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/dhamma/detail/9590000044718
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ภาพ 4.77  หอนาฬิกา และคลองสมเด็จเจ้าพระยา ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.78  พระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.79  ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.80  ชุมชนบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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 2. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 685 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดพิชยญาติการาม 
หรือวัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่า “วงเวียนเล็ก” ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิ
ไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ.
2372 - 2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจาก สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือ
สำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทย
ผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” หรือที่คนทัว่ไปเรียกกันว่า “วัดพิชัยญาติ” 

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุที่สำคัญของวัด ได้แก่ 1) พระอุโบสถ สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า 
ใบระกา เนื่องจาก สมัยก่อนเป็นวัดอยู่ในสวน จึงสร้างเพ่ือหลบบรรดากิ่งไม้ ผลไม้ที่จะหล่นหรือหักไปกระทบ
หลังคาพระอุโบสถได้ 2) องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณ
รุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชชินศรี โดยอัญเชิญมาจากวัดพระวิหารหลวง  เมืองพิษณุโลก นามว่า “พระ
สิทธารถ” หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก 3) พระพุทธรูปประดิษฐานหน้าองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงหล่อ เมื่อ พ.ศ.2465 
นามว่า “พระวรวินายก” 4) พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดโดยรอบ 33 วา 2 ศอก ส่วนสูงตลอดยอดนภศูล 21 วา 1 
ศอก 10 นิ้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปสู่สี่ทิศ มีพระปรางค์องค์เล็ก 2 องค์ 
ขนาดวัดโดยรอบ 15 วา ส่วนสูงตลอดนภศูล 11 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 กระเบียด ทิศตะวันออกเป็นที่  
ประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอาริย์ องค์ทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย จำหลัก
ด้วยแผ่นศิลา นอกจากนี้แล้วแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม (หรือ ธนพร) ก็ได้อาศัยอยูที่วัดแห่งนี้ด้วย 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 22 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.81  พระอุโบสถ และพระปรางค์ วัดพชิยญาติการามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.82  พระปรางค์ วัดพชิยญาติการามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพ 4.83  พระอุโบสถ และพระปรางค์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.84  พระอุโบสถ และพระปรางค์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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 3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ตั้งอยู่ที่วัดอนงคารามวรวิหาร เลขที่ 41 ถนน

สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ.
2546 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นครั้งแรกในพ้ืนที่ 4 เขต ได้แก่ บางรัก สัมพันธวงศ์ 
บางกอกน้อย และบางขุนเทียน ต่อมา พ.ศ.2547 ดำเนินการจัดตั้งเพ่ิมอีก 23 แห่ง และ พ.ศ.2551 ได้จัดตั้งใน
พ้ืนที่เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง เพ่ือทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีในท้องถิ่น พ้ืนที่เขตคลองสานมีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิม ร่องรอย
ความเจริญด้านการติดต่อค้าขายทั้งทางเรือและทางบก ความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนของเชื้อชาติ ศาสนา
ทั้งไทย จีน อินเดีย และการเป็นเขตอุตสาหกรรมยุคเริ่มต้น งานการช่างฝีมือ และดนตรีไทย ล้วนเป็นสิ่ง
ทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้สืบไป องค์ความรู้ต่างๆ ได้รับการรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่ง เดิมทีได้ตั้ง
แสดงอยู่ชั้นสอง ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร วัดอนงคารามวรวิหาร ส่วนชั้นหนึ่งเป็นห้องสมุด ส่วนอีก
ด้านหนึ่งเป็นศูนย์ความรู้ในอดีตของเขตคลองสาน การจัดแสดงเป็นรูปแบบนิทรรศการเพ่ือให้ข้อมูล ความรู้
และดึงดูดความสนใจ มีภาพถ่ายที่สวยงาม มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้จริงในอดีต 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยพำนักอยู่เขตคลองสานก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ จึงมีนิทรรศการรวบรวมพระประวัติของท่านและความผูกพันของท่านต่อเขตคลองสาน เขตคลอง
สานเป็นเขตอุตสาหกรรมในยุคแรก การขนส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาทางเรือสร้างความเจริญด้านการ
ค้าขายในยุคนั้น มีโรงเกลือ โรงน้ำปลา โกดังสินค้า โรงบ่มหนัง นิทรรศการความเจริญด้านการค้าขาย ด้วย
รถไฟสายคลองสาน - ท่าจีน ทำให้พ่อค้าขนส่งสินค้าเข้ามาได้สะดวก แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว ยังคงเหลือ
เป็นรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย และสายมหาชัย – แม่กลอง นอกจากนั้นยังมีเครื่องดับเพลิงโบราณและ
ระฆังรถไฟโบราณของสถานีรถไฟสายคลองสาน - ท่าจีน ไว้ให้ชมที่พิพิธภัณฑ์ มีนิทรรศการภาพการผสมผสาน
ของเชื้อชาติ ศาสนา ศาสนสถานต่างๆ อาทิเช่น วัด มัสยิด ศาลเจ้า และเทวาลัย บ่งบอกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ที่เป็นหลักฐานว่าผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข เปิดให้เข้าชมวัน
อังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. การเดินทางด้วยรถประจำทาง สายที่ผ่านถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้แก่ สาย 6 รถสี่ล้อเล็ก สาย 6 ก รถประจำทางสายที่ผ่านถนนประชาธิปก ได้แก่ สาย 3, 7, 40, 56  
(https://www.artbangkok.com สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artbangkok.com/
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ภาพ 4.85  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.86  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
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ภาพ 4.87  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.88  นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
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ภาพ 4.89  นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.90  นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดอนงคารามวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
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 4. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 

17 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ พ.ศ.2536 เพ่ือให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิม
ครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาพ้ืนที่
ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน 4 ไร่ 
ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคาราม ให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดิน และให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วม
ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตาม
แนวพระราชดำริ โดยสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชกระแสรับสิ่งให้สำรวจสถานที่ที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ บริเวณหลังวัดอนงคาราม เขตคลอง
สาน และสำรวจชุมชนในท้องที่บริเวณนั้น ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากชุมชนอ่ืน เพราประกอบไปด้วยชาวไทย 
จีน มุสลิม และลาว เคยอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้นอย่างสงบสุขมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่  3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน รวมทั้งอาคารบ้านเรือนในชุมชน
นับวันเปลี่ยนแปลงไป จึงควรได้ศึกษาเพ่ือจะได้ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชดำริได้ทำการสำรวจ สืบทราบตำแหน่งที่แน่นอนของบ้านที่สมเด็จพระศรี  
นครินทรบรมราชชนนีประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ของพระพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบ้านดังกล่าวได้ถูกรื้อไปแล้ว 
โดยมีตึกแถวสองชั้นขึ้นมาแทนที่ คณะผู้สำรวจจึงทำการสำรวจในบริเวณโดยรอบ ได้พบอาคารตึกแถวชั้นเดียว
ในบริเวณอาคารกลุ่มที่ทรุดโทรมมาก ตามลักษณะของอาคารแถวนี้มีรูปร่างใกล้เคียงกับ “บ้าน” ในหนังสือ 
“แม่เล่าให้ฟัง” จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบ ในระหว่างคณะที่
สำรวจได้ทำการสำรวจบริเวณดังกล่าว เจ้าของที่ดิน คือ นายแดง นานา และนายเล็ก นานา ทราบเรื่องจึงน้อม
เกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณนั้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ้ืนที่ 4 ไร่ ตอนกลางของพ้ืนที่เป็นที่ตั้งบ้าน
ของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี หรือ แพ บุนนาค อธิบดีกรมพระคลังสินค้า ในรัชกาลที่ 5 เป็น
อาคารตึกแถวปนไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 2 หลังตั้งขนานกัน ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 
ล้อมรอบตึกแถวบริเวณเรือนบริวารชั้นเดียวทางด้านขวาและด้านหลังของตึกใหญ่ ส่วนด้านซ้ายเป็นตึก 2 ชั้น 
ลักษณะที่ล้อมรอบนี้ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมแบบจีน อาจเก่าแก่ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หรือทัต บุนนาค บิดาเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ) เป็นผู้ปกครองชุมชนย่านนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้อนุรักษ์ และ
พัฒนาให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจาก พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่าน
ประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ 
โดยโปรดให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของโครงการ นายนนท์ บูรณสมภพ เป็นผู้ออกแบบ และบริหารโครงการ 
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมความถูกต้อง
ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ผู้รับสนองประราชดำริได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตาม
พระราชดำริไว้ดังนี้ (http://www.theprincessmothermemorialpark.org สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2562) 

1. ให้เป็นสวนสาธารณระดับชุมชน สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในละแวกใกล้เคียง และผู้สนใจได้
พักผ่อนหย่อนใจ 
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2. ให้อนุรักษ์อาคารสำคัญไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี โดยภายในอาคารจัดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวไทย จีน มุสลิม 
อนุรักษ์ส่วนประกอบสำคัญอ่ืนๆ เช่น ซุ้มประตูทางด้านเข้าที่ปรักหักพังจะคงรูปเดิมไว้ โดยเสริมความม่ันคงให้
คงทนแข็งแรง อนุรักษณ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในบริเวณ เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นชงโค 

3. จัดพ้ืนที่ของสวนให้เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างมากที่สุด โดยให้ที่โล่งเป็นลานพักผ่อน ปลูกไม้เลื้ อยคลุมซุ้ม
ทางเดิน เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่แออัด 

4. เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพันธุ์พฤกษชาติของต้นไม้และดอกไม้ใบนานาชนิด 
5. จัดวางระเบียบการสัญจรไปมาในสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้ได้โดยสะดวก 
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา เขต

คลองสาน วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง คือ เพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และพัฒนาพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนแบ่งเป็นสวนส่วนหน้าและส่วนใน 
สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ให้ชุมนุมประกอบพิธีหรือกิจกรรมรื่นเริงตาม
เทศกาล เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อบรมศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสม
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โบราณสถานและสิ่งสำคัญท่ีมีในอุทยานมีดังนี้ 
(http://www.theprincessmothermemorialpark.org สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2562) 

1. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงไว้ซึ่งพระอัจฉริยภาพ พระปรีชา
สามารถ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนเป็นคุณแก่บ้านเมือง เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต
ในฐานะที่ทรงมีพระราชคุณูปการแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง จึงมีการสร้างพระราชา  
นุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไว้หลายแห่ง เช่น 
ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ มีลักษณะเป็นพระรูปสมเด็จพระศรีนครินฯ ขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับนั่งใน
พระอิริยาบถสบายๆ ประดิษฐานภายในสวนส่วนหน้าของอุทยาน ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์นั้นนำมาจาก
สถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ 
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ภาพ 4.91  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 มกราคม 2563 
 

2. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งสอง
หลังได้อนุรักษ์และปรับปรุงจากตึกแถวซึ่งเป็นทิมบริวารที่ล้อมรอบบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ หรือแพ 
บุนนาค โดยมีนายศุภชัย นาคทอง สถาปนิก กรมศิลปากร เป็นผู้ควบคุม  อาคารก่อสร้างแบบผสมระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมจีน เป็นอาคารชั้นเดียวตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 7 เมตร 45 
เซนติเมตร ยาว 21 เมตร 40 เซนติเมตร ประตูหน้าต่างและเครื่องไม้อ่ืนๆ นำมาจากบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์
ซึ่งจำเป็นต้องรื้อเพราะตั้งอยู่กลางสวน และหากจะอนุรักษ์ไว้จะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมาก จึงต้องขยาย
ขนาดกรอบประตู หน้าต่าง รวมทั้งเพ่ิมความสูงของอาคาร มีชั้นคอสองและหลังคาชั้นลดอีกชั้นหนึ่ ง สูงจาก
เดิม 30 เซนติเมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ช่องแสงช่วงคอสองและที่ตอนบนของผนัง
ด้านหลังกรุด้วยกระจกใส ภายในอาคารโล่งว่างสำหรับจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ช่วงต้นไม้ใหญ่ที่
อนุรักษ์แต่งหักมุกเข้ามาให้ต้มไม้อยู่ภายนอก และใช้ผนังกระจกเพ่ือให้ต้นไม้ใหญ่ที่รากชอนไชเกาะผนังอาคาร
เดิมไว้อย่างมั่นคง สีของอาคารเดิมเป็นสีขาวได้เปลี่ยนให้มีสภาพเข้ากับสวนเป็นสีชมพูอ่อน กรอบวงกบประตูสี
เขียว ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท้ังหลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องป้องกันภัยสัญญาณเตือนภัยอย่างครบครัน 
อาคารทั้งสองหลังเป็นที่แสดงพิพิธภัณฑ์ โดยภัณฑารักษ์ กรมศิลปากร รับผิดชอบดำเนินการ มีนางวัลภา ขวัญ
ยืน เป็นผู้วางเค้าโครงเนื้อหาการจัดแสดงไว้ก่อน และนายสมชาย ณ นครพนม รับผิดชอบดำเนินการจัดแสดง
ต่อ โดยจัดทำรายละเอียดเนื้อหา กำหนดรูปแบบการนำเสนอมีนางสมลักษณ์ เจริญพจน์ เป็ นผู้ให้คำปรึกษา 
ซึ่งแนวความคิดในการนำเสนอของภัณฑารักษ์นี้สอดคล้องกับครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่นางสาว
อัจฉรา ถาวรมาศ มัณฑนากร กรมศิลปากร ได้ออกแบบจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ 
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2.1 อาคารหลังแรก จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และประวัติความเป็นมาของวัดอนงคาราม จัดเป็นตู้บอร์ดภาพสลับกับภาพโปร่งแสง และตั้งตู้แสดงของสำคัญ
ซึ่งได้รับพระราชทานมาจัดแสดง มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อเข้าสู่อาคาร ซึ่งมีทางเดินเข้า
ออกทางเดียว ตรงกลางจัดแสดงพระสาทิสลักษณ์ครึ่งพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นงาน
จิตกรรมฝีมือเรือเอกอุดม ฑีฆทรัพย์ ด้านซ้ายแนวผนังอาคารจัดแสดงภาพเกี่ยวกับสมเด็จพระศรีนคริน  
ทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จากชีวิตครอบครัวสามัญชนเลื่อนฐานันดรศักดิ์จนเป็นพระราชชนนีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสองพระองค์ ด้านขวาจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนสถาน และ
บุคคลสำคัญ บริเวณใกล้เคียงกับบ้านเดิมเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงค์พระชนม์ชีพ
แต่ทรงพระเยาว์ในสถานที่ซึ่งเป็นชุมชนวัดอนงคาราม จนเลื่อนฐานันดรศักดิ์ ประทับพระตำหนักทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ผนังสกัดด้านในสุดจัดแสดงเกี่ยวกับงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี
ทั้งรูป สิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธี หนังสือที่ระลึก ของสำคัญที่ได้รับพระราชทานมาจัดแสดง 

2.2 อาคารหลังที่สอง จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระจริยาวัตรที่สำคัญๆ เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชน จัดเป็นตู้บอร์ดภาพสลับ
กับภาพโปร่งแสง และตู้แสดงฝีมืองานพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองศ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่ง
ได้รับพระราชทานมาจัดแสดง มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิดผนังอาคารทั้งซ้าย ขวาเป็นภาพ
แสดงในตู้บอร์ด และภาพโปร่งแสง เป็นเรื่องงานเซรามิค งานปั้นพระพุทธรูป งานดอกไม้แห้ง งานปัก งาน
เขียนหนังสือศาสนาที่พระองค์ท่านโปรดให้พิมพ์ ตู้แสดงของสำคัญซึ่งได้พระราชทานมาจัดแสดง 
 

 
ภาพ 4.92  อาคารพิพิธภัณฑ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.93  อาคารพิพิธภัณฑ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.94  อาคารพิพิธภัณฑ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.95  อาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.96  อาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.97  อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

3. บ้านจำลอง ภายในสวนส่วนใน โปรดเกล้าฯ ให้จำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนี ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างไปทางวัดอนงคาราม ไม่เกิน 200 เมตร ตกแต่งภายใน
ตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในบริเวณสวนมีบ้านจำลองที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับแต่ครั้งทรงพระ
เยาว์ เป็นเรือนแถวที่จำลองมาเพียง 1 ห้อง ด้านในบ้านจำลองจัดองค์ประกอบตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” 
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งคณะ 
อนุกรรมการฝ่ายออกแบบจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ภายในอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบหมาย
ให้นางสาวอัจฉรา ถาวรมาศ มัณฑนากร กรมศิลปากร ดำเนินการทำหุ่นบ้านจำลอง นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
ทอดพระเนตรเพ่ือขอพระบรมราชวินิจฉัย ในครั้งแรกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีรับสั่งว่าบ้านที่
ทรงเคยประทับนั้นไม่ใหญ่โตเหมือนแบบที่มาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อกรมศิลปากรแก้ไขถูกต้องตามพระราช
ประสงค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอาคารจำลองที่ประทับหลังนี้แยก
ต่างหากอีกหลังหนึ่ง เนื่องจาก แนวคิดเดิมที่จะกำหนดจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น สัดส่วนของบ้านไม่
ใกล้เคียงกับของเดิม มุมมองไม่ชัดเจน บ้านในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” ซึ่งทรงกล่าวถึงนั้น “...เมื่อจำความได้แม่
ก็อยู่ที่นนทบุรีแล้ว ที่ซอยซึ่งปัจจุบันเป็นซอยวัดอนงค์ บ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ก่อด้วยอิฐ หลังคาเป็น
กระเบื้องและประกอบด้วยหลายชุด (Unit) ด้านหนึ่งของบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมี 4 - 5 ชุด ซึ่งมีคนอยู่ 
อีกด้านหนึ่งพังไปแล้วและร้าง บ้านที่อยู่นั้นเก่าพอใช้และอยู่ในสถานที่ไม่ดี เพราะไม่มีการซ่อมแซมเลย บ้าน
นั้นเป็นบ้านเช่า แต่เช่าเพียงกำแพง ผนังและหลังคา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไม้ เช่น พื้น นั้นผู้เช่านำมาวางเอง...” 
และ “...หน้าบ้านมีระเบียง พ้ืนไม้ปิดข้างๆ และมีหลังคามุงจาก ส่วนนอกก่อนจะถึงถนนเป็นอิฐและจึงเป็น
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ถนน เมื่อเข้าไปในบ้านแล้วจะมีห้องโล่งๆ ด้านขวามือมียกพ้ืนเป็นไม้ทั้งสองห้อง ห้องพระและห้องประกอบ
อาชีพของพ่อแม่ ทุกเช้าผู้ใหญ่จะถวายข้าวพระพุทธรูปและหลังเที่ยงแม่จะเป็นผู้สวด “เสสังมังคะลังยาจามิ” 
เพ่ือลาของถวายเพ่ือนำของบรรจุอยู่ในถ้วยชามเล็กๆ มากิน ถัดไปซึ่งมีห้องนอน และข้างหลังจะมีห้องครัวยาว
ตลอด ซึ่งกั้นด้วยกำแพง มีที่โล่งๆ ซึ่งจะไปถึงได้ถ้าอ้อมไปเพราะทางไม่มีประตูออก ในบ้านไม่มีห้องน้ำ การ
อาบน้ำนั้นอาบกันที่บ้าน ตุ่มน้ำจะตั้งที่ระเบียงหรือไปอาบกันที่คลองสมเด็จเจ้าพระยา...” 

ลักษณะบ้านจำลองที่สร้างขึ้น ณ มุมหนึ่งของสวนแห่งนี้  ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีชาน ระเบียง
ด้านหน้าบ้าน และด้านข้างปูด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ชั้นลดหลังคาด้านหน้ามุงจาก ผนังด้านข้างกรุ
ด้วยกระจกใสเพ่ือให้ผู้เข้าชมมองเห็นภายในได้ ด้านข้างอาคารมีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ของเดิมไว้ หลังคาจึง
เว้นสำหรับต้นไม้ทำลุขึ้นไป มีทางเข้าบ้าน ประตูด้านหน้าทางเดียว เมื่อเข้าไปในบ้านแล้วจะเห็นทางเดินถึง
หลังบ้าน ด้านขวามียกพ้ืนไม้และใช้ไม้ปิดแบ่งห้องเป็น 3 ตอน มีห้องพระ และห้องทำทองซึ่งเป็นที่ประกอบ
อาชีพของพระชนกชู ถัดไปเป็นห้องนอน ด้านหลังเป็นห้องครัวตลอดกำแพงหลังบ้าน ภายในบ้านนายสมชาย 
ณ นครพนม ภัณฑรักษ์ ผู้รับผิดชอบในการจัดแสดง ได้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้มาจัดแสดงแต่ละห้องตามสภาพ
ความเป็นอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6 

 
ภาพ 4.98  บ้านจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

4. ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นอาคารโบราณ ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากอาคารซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้ตั้งชื่ออาคารตามชื่อของท่านเจ้าของเดิม คือ เจ้าพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้า ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพ่ือจัดแสดงงานศิลปะ
หมุนเวียนทั้งในตัวอาคารและพ้ืนที่กลางแจ้ง และจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยจะเปิดกว้าง
สำหรับศิลปินทั่วไปในการใช้สถานที่แห่งนี้แสดงออกถึงผลงานทางศิลปะ 
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ภาพ 4.99  ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.100  ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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5. แผ่นหินแกะสลัก เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ภาพสลักแผ่นหินทรายทางด้านใต้แสดงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีในท้องถิ่นทุรกันดาร และด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา ซึ่งงานแกะสลัก
หินนับเป็นผลงานด้านประติมากรรมที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ตั้งอยู่ในบริเวณลานอุทยานต่อจากอาคารบ้านจำลอง 
จุดเริ่มต้นของการดำริจัดสร้าง สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระมหาธาติเจดีย์นภพลภูมิสิริ ที่
กองทัพอากาศจัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2535 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยในภาพหินแกรนิตและ
สลักเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ประทับอยู่โถงพระมหาธาตุเจดีย์ 
และได้มีพระราชดำริจัดทำภาพหินแกะสลักลักษณะเดียวกันนี้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้ขอพระราชทานวโรกาสรับสนองพระราชดำริมาดำเนินการ โดย
มอบหมายให้พลอากาศเอกสมสักดิ์ กุศลาลัย เป็นผู้แทนกองทัพอากาศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและจัดสร้างภาพแกะสลักหิน โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็น
ประธานร่วมกันหลายครั้ง เพ่ือพิจารณาถึงรูปแบบรายละเอียดของภาพที่จะแกะสลักโดยการศึกษาค้นคว้า 
พร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้เดินทางไปศึกษาพ้ืนที่ทรงงานพัฒนาดอยตุง พระตำหนักดอยตุง พื้นที่บางส่วนของ
ภาคเหนือ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ 
และได้เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานแนวพระราชดำริจากสมเด็จเจ้าพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจินตนาการของผู้ออกแบบจากกรมศิลปากร ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบที่จะใช้วัสดุในการแกะสลักเป็นหินทราย เนื่องจาก หินทรายมีเนื้อละเอียด เมื่อ
นำมาแกะสลักจะได้ลวดลายที่คมชัด เนื้อผิวสวยและง่ายต่อการแกะ อีกท้ังมีความคงทนไม่แพ้หินแกรนิต 

เมื่อได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่
เสนอ หินทรายดังกล่าวนี้กองทัพอากาศรับหน้าที่จัดหาและขนย้ายจากแหล่งหินที่กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา มายังบริเวณอุทยาน แผ่นหินทรายสีเขียวมีขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 90 
เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานที่มีความสูง 80 เซนติเมตร รายละเอียดของภาพที่จะแกะสลักนั้น คณะกรรมการฯ 
เห็นพ้องต้องกันว่าควรเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่ทรงมุ่งมั่นจะบรรเทาความทุกข์ยากอันเกิดจากโรคภัย ความด้อยโอกาสทางการศึกษา ความยากจนในถิ่น
ทุรกันดาร การปลูกฝังความรักความเชื่อมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  แก่บรรดาพสกนิกร จาก
แนวความคิดดังกล่าวนำไปสู่การออกแบบภาพด้านหนึ่งของแผ่นหินเป็นภาพพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญ
มาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่หางไกลความเจริญ การดำเนินงานของ
คณะแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การจัดตั้งโรงเรียนประชาชนชาวเขา หรือ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

ส่วนกลางภาพ ต้นไม้ใหญ่มีตราอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ว. ประดับอยู่กึ่ งกลาง เปรียบสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นเสมือนร่มโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกเกล้าชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขมายาวนาน 
ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นภาพริ้วขบวนไหว้สาแม่ฟ้าหลวง บริเวณหน้าพระตำหนักดอยตุง เพ่ือสะท้อนถึงความ
เทิดทูล จงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของราษฎร 
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ขั้นตอนการดำเนินงานทำภาพแกะสลักหินทรายมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ การออกแบบ การจัดจ้างช่างแกะสลัก การ
จัดเตรียมและขนย้ายหิน การออกแบบต้นแบบ และการแกะสลัก 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและจัดสร้างภาพหินแกะสลักนั้นได้
ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยได้จัดประชุมเพ่ือระดมแนวความคิดหลักในการออกแบบทรงงานตาม
โครงการ การศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การเดินทางไปศึกษาพ้ืนที่ทรงงานตามโครงการ
พระราชดำริ และการได้รับความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการตำรวจตะเวณชายแดน ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
ประสบการที่ได้ถวายรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพ่ือให้ผู้ออกแบบ
สามารถจินตนาการภาพได้อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดจ้างช่างแกะสลัก คณะกรรมการฝ่ายออกแบบและจัดสร้างภาพแกะสลักหิน
พิจารณาเห็นว่าหากสามารถสลักหินก้อนเดียวได้ จะทำให้ภาพมีความสวยงามและมีศิลปะมากขึ้น จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้แกะสลักด้วยหินก้อนเดียว และมีมติให้ร้านศักดิ์ศิลาพานิช จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ควบคุมการแกะสลัก
หิน โดยกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการควบคุมงาน กองทัพอากาศจึงได้ทำสัญญาจ้าง
เหมาให้ร้านศักดิ์ศิลาพานิช เป็นผู้รับจ้างในราคา 1,000,000 บาท 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมหิน เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ตกลงใจที่จะแกะสลักภาพด้วยหินก้อนเดียว
แล้ว ผู้แทนกองทัพอากาศจึงได้นำเสนอคณะเจ้าหน้าที่ของกรมช่างทหารอากาศ และกรมขนส่งทหารอากาศ 
พร้อมด้วยผู้รับเหมาไปสำรวจภาพเหมืองหิน และเส้นทางการเคลื่อนย้าย เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การเตรียมหินและการขนย้ายหินมายังอุทยานฯ ก่อนที่จะทำสัญญาจ้าง จากการสำรวจพบว่าสภาพของเหมือง
หินอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านไทยสามัคคี กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นหินใหญ่มีส่วนเป็นลานหินพ้น
เนินดินออกมาประมาณ 15  10 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่พอ และได้คำนวณหาน้ำหนัก
ของหินขนาด 8.20  1.70  0.90 เมตร แล้ว จะหนักประมาณ 34 ตัน การตัดหินทำได้ 2 วิธี คือ 1) การ
เจาะหินเป็นแนวตามขนาดที่ต้องการดีดหินออกจากกัน 2) การตัดโดยใช้สายสะพานเพชรตัด การตัดโดยวิธี
แรกจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ค่าใช้จ่ายถูกมาก แต่ไม่แน่ใจว่าแผ่นหินที่ตัดออกมานั้นจะมีการร้าวหรือไม่ 
ส่วนการตัดโดยใช้สายสะพานเพชรนั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าเช่าเครื่องตัดและ
จ้างเจ้าหน้าที่เป็นเงิน 180,000 บาท แต่หินที่ตัดจะเรียบ มีโอกาสที่จะร้าวจากการตัดน้อย และสามารถ
ตรวจดูรอยร้าวได้ด้วยสายตาได้ง่ายกว่าวิธีแรก การตัดหินทั้ง 2 วิธี จะต้องเปิดหน้าหินด้านข้างและจะต้อง
ทำทางให้รถพ่วงแคร่ต่ำระวางบรรทุกไม่ต่ำว่า 40 ตัน ลงไปบรรทุกหิน ทางในช่วงนี้จะมีความยาวประมาณ 
100 เมตร ความลาดชันประมาณ 20 องศา 

การยกหินขึ้นบรรทุกรถจะต้องให้รถยกขนาด 45 ตัน 2 คัน ยกหัวท้าย เนื่องจากพ้ืนที่จำกัด รถยกยื่น
งวงออกไปมาก ใช้คันเดียวจะไม่ปลอดภัย สภาพเส้นทางที่แยกจากทางหลวงสายกบินทร์บุรี – นครราชสีมา 
เข้าไปยังเหมืองหิน เป็นทางสาธารณะระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ผิวจราจรลาดยางถึงหมู่บ้านไทยสามัคคี 
จากนั้นเป็นถนนลูกรังระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำรางสาธารณะอยู่ 1 
แห่ง ขณะทำการสำรวจน้ำในลำรางแห้ง แต่ดินยังเหลวอยู่ จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านทราบว่าสะพานรับ
น้ำหนักได้ไม่เกิน 25 ตัน แต่มีพ้ืนที่ที่สามารถทำทางเบี่ยงได้ โดยจะต้องปรับแต่งเสริมความแข็งแรง พื้นที่ช่วงที่
ผ่านลำรางน้ำเล็กน้อยและการดำเนินการให้เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์เพราะในเดือนมีนาคมมักจะมีฝนตก ทำให้
ใช้ทางเบี่ยงไม่ได้ไปจนถึงเดือนเมษายน เพ่ือให้ได้หินที่มั่นใจว่าจะไม่มีรอยร้าวและสามารถเคลื่อนย้ายมายัง
อุทยานฯ ได้ ในช่วงเวลาที่สามารถใช้ทางเบี่ยงได้ จึงได้ทำความตกลงให้ผู้รับเหมาตัดหินด้วยการใช้สายสะพาน
เพชรในราคาที่เสนอไว้เดิม และให้กรมช่างโยธาทหารอากาศทำการปิดหน้าดินและทำทางให้รถพ่วงระวาง
บรรทุก 40 ตัน ลงไปบรรทุกหิน รวมทั้งทำทางเบี่ยงให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้กองบิน 1 
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ติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การตัดและการขนย้ายหินเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ และ
ขอให้จัดหารถบรรทุกน้ำ 1 คัน สำหรับใช้หล่อเลี้ยงระบายความร้อนสายพานตัดหินและบริการแก่ชาวบ้านที่
กำลังขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภค การตัดหินและการเตรียมพ้ืนที่และเส้นทางสำหรับการเคลื่อนย้ายหิน
เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะทำการเคลื่อนย้ายได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2538 

การเคลื่อนย้ายหินมีความยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากหินมีความยาวถึง 8 เมตร หนักถึง 35 ตัน ต้อง
เคลื่อนย้ายโดยใช้ทางเบี่ยง และเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในเวลากลางคืน เมื่อถึงทางเข้าอุทยานต้องถ่าย
หินไปรถบรรทุกที่มีขนาดเล็กลง เนื่องจากทางเข้าเป็นซอยแคบ มีอาคารปลูกชิดขอบทาง และเมื่อเข้าถึง
อุทยานฯ แล้ว การที่จะเคลื่อนย้ายหินเข้าไปตั้งบนแท่นฐานมีวิธีปลอดภัยเพียงวิธีเดียว คือ ต้องให้รถบรรทุกไป
ได้ถึงบริเวณแท่นฐาน แล้วใช้รถยกยกหินนั้นวางบนแท่นฐานจึงต้องทุบรั้วด้านข้างออก 2 ช่อง และทำถนนให้
รถบรรทุกหินและรถยกเข้าถึงฐานได้ โดยไม่ก่อความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ แต่เมื่อเคลื่อนย้ายหินใน
อุทยานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 แท่นฐานยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงต้องรอแล้วยกหินไว้หน้าอุทยานจนถึง
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 จึงได้เคลื่อนย้ายขึ้นติดตั้งเสร็จ โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดีมาก  รถยก
เข้าอุทยานได้รับความปลอดภัย ได้การสนับสนุนจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ การขนส่งทหารอากาศ และ
กองบิน 1 ในการทำทางเบี่ยงเสริมความเข็งแรงของทางเบี่ยงในช่วงข้ามลำรางด้วยเหล็กปูสนามบิน ร่วม
วางแผนและคำนวณการเคลื่อนย้ายด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำภาพต้นแบบ ด้วยการปั้มภาพด้วยดินเหนียวของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้แก่ 
ช่างปั้น ได้แก่ นายโสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร นายภาดร เชิดชู ประติมากร และนายประสพสุข รัตน์ใหม่ 
ประติมากร อยู่ในความควบคุมของนายชิน ประสงค์ ผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการปั้น
ขนาดเท่าจริงทีละด้านที่หินเหนียวที่มีความละเอียดเป็นพิเศษ ขนาดเท่าจริงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537 
โดยเริ่มจากกระบวนการไหว้สาแม่ฟ้าหลวงก่อน เมื่อเสร็จด้านแรกจึงเริ่มด้านที่สองในเดือนมกราคม พ.ศ.2538 
ทั้งนี้เวลาปั้นแบบเท่าจริง หลังจากปั้นแบบนูนสูงด้วยดินเหนียวเสร็จ จึงหล่อต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ทำ
เป็นแม่พิมพ์สำหรับกรรมวิธีการหล่อปูนปลาสเตอร์ ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องให้ความละเอียดเป็นพิเศษ 
เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ก่อนการหล่อปูนจะต้องแบ่งภาพออกเป็นสามส่วน โดยการกั้นแผ่นสังกะสีชนิด
บางให้พอดีกับรอยต่อของภาพ การที่ภาพมีรายละเอียดซับซ้อนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมสีลงไปในการ
หล่อปูนชั้นแรก เพ่ือเป็นจุดสังเกตตอนทุบแบบพิมพ์ว่าใกล้ถึงเนื้อปูนที่เป็นต้นแบบ ส่วนลักษณะปูนที่ใช้หล่อนี้
ต้องผสมเหลวพอควร เพราะเมื่อสบัดปูนไปที่ภาพต้นแบบ ปูนจะเกาะติดรายละเอียดทุกส่วนของภาพได้อย่ าง
ทั่วถึง ลำดับต่อไปจึงเพ่ิมความหนาของแม่พิมพ์ จนกระทั่งแม่พิมพ์มีความหนาได้ที่ แล้วทำโครงเหล็กยึด
แม่พิมพ์ให้แข็งแรงแน่นหนา นำแม่พิมพ์แต่ละส่วนมาหล่อปูนปลาสเตอร์ทำรูปต้นแบบ และนำทั้งสามส่วนมา
ประกอบเป็นชิ้นเดียวกันเพ่ือใช้เป็นแบบแกะสลัก 

ขั้นตอนที่ 5 การแกะสลักหิน เป็นฝีมือช่างจากร้านศักดิ์ศิลาพานิช จังหวัดชลบุรี ซึ่งกองทัพอากาศ
ดำเนินการจัดหาและจ้างมาดำเนินการภายใต้การควบคุมร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกรมศิลปากร 
เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายแม่แบบที่หล่อจากปูนปาสเตอร์มาประกอบเข้าเป็นแผ่นเดียวกัน ณ บริเวณอุทยานฯ ซึ่ง
เป็นสถานที่ดำเนินการแกะสลักหิน พร้อมทั้งทาสีแม่แบบให้เข้มขึ้นเพ่ือช่างแกะหินสามารถสังเกตรายละเอียด
ของภาพได้ชัดเจน ต่อจากนั้นนำดินน้ำมันเปิดส่วนรายละเอียดต่างๆ ของแม่แบบ ทั้งนี้เพราะให้ง่ายต่อการวัด
สเกลและการแกะแบบร่างอย่างคร่าวๆ ก่อน การทำงานในขั้นตอนที่ห้านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์
สมชาย เถาทอง ปฏิมากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานการแกะสลักหินที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรึกษาช่วยดูแล 
ควบคุมการทำแบบและวางแผนการทำงาน การทำงานขั้นนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นย่อย เมื่อสำเร็จภาพสลักท่ีได้จะ
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เป็นภาพที่มีฝีมือการสลักที่สม่ำเสมอเหมือนกับงานที่ทำด้วยช่างเพียงคนเดียว ต่อจากนั้นจึงตกแต่งฐานด้วย
การแกะลวดลายให้เรียบร้อยสวยงาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 การปรับระดับความลึกของภาพ เป็น 3 ระดับ การแกะสลักแผ่นหินที่ขนาดใหญ่และมีความ
ยาวเช่นนี้ จำเป็นต้องตั้งวางแผ่นหินบนฐานตั้งแสดงจริงแล้วลงมือแกะสลักตามแนวที่ตั้ง เริ่มจากการขยายเส้น
ขนานเท่าจริงบนกระดาษ เพ่ือทำเป็นแม่พิมพ์สเตนซิล เจาะส่วนของภาพที่ลึกที่สุดออกทาบแม่พิมพ์บนหน้า
หิน แล้วพ่นสีสเปรย์ในส่วนที่เจาะไว้ เสร็จแล้วช่างแกะสลักหินส่วนที่มีสีพ่นออกมาวัดดูให้ได้ความลึกเท่ากันกับ
แบบปูนปั้น และใช้แม่พิมพ์สเตนซิลที่เจาะส่วนของภาพที่มีระดับความลึกรองลงมา 2 ระดับ ทำเช่นเดียวกันนี้
ให้ได้ระดับความลึกของภาพเป็น 3 ระดับ เมื่อเสร็จแล้วจะมองเห็นเค้าโครงและระดับความตื้นของกลุ่มภาพได้
ชัดเจน 

5.2 การตกแต่งส่วนภาพในแต่ละกลุ่มให้เหมือนแบบ เมื่อภาพสลักมีความลึกได้ระดับแล้วจะเกิด
กลุ่มของภาพขึ้น ในขั้นตอนนี้ได้ใช้แม่พิมพ์สเตนซิล เจาะส่วนที่เป็นรูปร่างและทำท่าทางของภาพเป็น 2 ชุด 
คือ ชุดหนึ่งให้สลักภาพส่วนที่ลึกไปแนวซ้าย และอีกส่วนหนึ่งให้สลักภาพส่วนที่ลาดลึกไปในแนวขวา เพ่ือให้ได้
ภาพคนหรือวัตถุแต่ละสิ่งเป็นรูปเหลี่ยมมีทิศทางและสัดส่วนที่ถูกต้องของภาพและมีเนื้อหินพอสำหรับแกะ
รายละเอียด ในขั้นตอนนี้เป็นการรักษาไม่ให้รายละเอียดของคนและอิริยาบถต่างๆ ผิดจริงไป ซึ่งสามารถ
ควบคุมการแกะสลักได้เป็นอย่างดี เมื่อช่างแกะสลักมีความเข้าใจในการทำงานทั้ง 2 ขั้นนี้แล้ว ต่อมาการสลัก
ภาพอีกด้านหนึ่งได้ลดขั้นตอนที่ 2 ออกโดยไม่ต้องทำแม่พิมพ์ สเตนซิล แต่ใช้ช่างเขียน เขียนลงบนหินได้เลย 
และใช้ดินน้ำมันปิดทับรายละเอียดภาพต้นแบบให้เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบให้ช่างแกะสลัก ทำให้ลดเวลา
การทำงานลงมาได้มาก 

5.3 การตกแต่งลวดลายขั้นต้น เมื่อกลุ่มภาพมีสัดส่วนและท่าทางถูกต้องแล้ว ช่างเขียนจะเขียน
ลายเส้นหน้าตา เสื้อผ้า รายละเอียดอ่ืนๆ ลงบนหิน เพ่ือให้ช่างแกะสลักได้สลักตาม ขั้นนี้ช่างเขียนจะต้อง
ทำงานควบคู่ไปกับช่างสลักเพ่ือคอยเติมลายเส้นเมื่อช่างสลักได้สลักลบออกไป วิธีการทำงานควบคู่กันไปใน
หน้างานทำให้ช่างสลักสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จขั้นนี้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์ถึงร้อยละ 80 

5.4 การการตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้าย เป็นการเก็บรายละเอียด เช่น หน้าตาของคน ซึ่งได้ให้
ช่างสลักท่ีมีฝีมือเพียง 2 คน ทำการแกะสลัก 
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ภาพ 4.101  แผ่นหินแกะสลัก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.102  แผ่นหินแกะสลัก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.103  แผ่นหินแกะสลัก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.104  แผ่นหินแกะสลัก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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6. บ่อน้ำโบราณ เป็นบ่อน้ำสมัยบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี หรือ แพ บุนนาค เป็นบ่อ
น้ำสำหรับใช้อุปโภคโดยการโพงน้ำ คือ ใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกท่ีผูกติดกับถังน้ำ 

7. อาคารทิมบริวารสถาปัตยกรรมแบบจีน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้า
ทาสบริวารเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) 
 

 
ภาพ 4.105  อาคารทิมบริวาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.106  อาคารทิมบริวาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.107  อาคารทิมบริวาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.108  อาคารทิมบริวาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

8. ศาลาแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ได้ด่วนสวรรคตก่อนสร้างเสร็จ และเมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2540 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ และประทับนั่งด้านในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้ 
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ภาพ 4.109  ศาลาแปดเหลี่ยม อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.110  ศาลาแปดเหลี่ยม อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.111  ศาลาแปดเหลี่ยม อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.112  ศาลาแปดเหลี่ยม อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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9. ปานะศาลา เป็นเรือนจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ และสินค้าจากโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หรือสิ่งของที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และบุคคลในชุมชน 

 
ภาพ 4.113  ปานะศาลา อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

10. มุมหนังสือเรือนสรรปัญญา อยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหลังอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ มุมหนังสือเรือน
สรรปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ลักษณะอาคารเป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 20 
x 5 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีนที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่  3 เดิมทีเป็น
เรือนครัวของบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ปัจจุบันปรับปรุงเป็นมุมหนังสือ 
สำหรับให้บริการผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามานั่งอ่านหนังสือ ซึ่งได้รวบรวมหนังสือ
หลากหลายประเภทไว้ให้บริการ มุมหนังสือจะเปิดบริการทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
หยุดวันจันทร์และวันอังคาร 

 
ภาพ 4.114  มุมหนังสือเรือนสรรปัญญา อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.115  มุมหนังสือเรือนสรรปัญญา อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

11. สวนริมน้ำ เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีสนามเปตอง ให้ประชาชนได้
เล่นทุกเพศ ทุกวัย 

 

 
ภาพ 4.116  สวนริมน้ำและสวนร่มรื่น อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.117  ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.118  ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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 5. ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) 
ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) หรือศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) ตั้งอยู่เลขที่ 251 ซอยสมเด็จ

เจ้าพระยา หรือซอยหลังอุทยานสมเด็จย่า ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณชุมชนตลาดสมเด็จเจ้าพระยา มี
อายุกว่า 280 ปี เมื่อ 200 ปีก่อนหน้านั้นสถานที่ตั้งศาลเจ้าพ่อแห่งนี้เป็นแหล่งที่เรือสำเภาจีนแทบทุกลำต้องมา
จอดเทียบท่า ที่ตรงนี้จึงเป็นจุดกำเนิดของศาลเจ้าพ่อกวนอูที่สำคัญ ในศาลนี้ได้ประดิษฐานองค์ “เทพเจ้ากวน
อู” ด้วยกัน 3 องค์ โดยมีขนาดต่างกันไป คือ องค์เล็ก องค์กลาง และองค์ใหญ่  ในช่วงแรกมีชาวจีนฮกเกี้ยน
ท่านหนึ่งได้อัญเชิญรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูองค์เล็กสุดเข้ามาประทับในเก๋งจีนนี้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้มากราบ
ไหว้บูชาขอพร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศาลเจ้าพ่อกวนอูเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2279 ในรัชสมัยเฉียนหลง
ฮ่องเต้ และรัชสมัยจักรพรรดิเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

ในปี พ.ศ.2345 ได้มีการอัญเชิญเทพเจ้ากวนอูองค์กลางเข้ามาประดิษฐาน ซึ่งตรงกับรัชสมัยเจียชิ่ง
ฮ่องเต้ จักรพรรดิลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ในปี พ.ศ.2365 จึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้ากวนอูองค์ที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดเข้ามาประดิษฐาน ในสมัย
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์สำคัญครั้ง
หนึ่งเกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเทพเจ้ากวนอู ในปี พ.ศ.2509 ที่หิ้งบูชา ถ้วยน้ำชา และ
กระถางธูป เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน จนเป็นที่กล่าวขาน ถือเป็นความงามของ
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าของสายสัมพันธ์ไทย-จีน บนแผ่นดินแห่งนี้  
(https://www.posttoday.com/life/travel สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.119  ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) หรือศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพพันธ์ 2563 

https://www.posttoday.com/life/travel/452343
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ภาพ 4.120  ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) หรือศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) 

บันทึกภาพ: วันที่ 18 กุมภาพพันธ์ 2563 
 
 6. โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 
 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ติดกับวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และวัดอนาคารามวรวิหาร จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดการ การใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมร่วมกับวัดทั้งสองมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นโรงเรียนยัง
ได้ปลูกต้นเตยหอมเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์จากต้นเตยหอม โดยได้มีการ
ถ่ายทอดการพับใบเตยหอมเป็นช่อดอกไม้สำหรับถวายพระ การทำขนมไทยจากใบเตยหอมให้กับกลุ่มแม่บ้าน
ในชุมชน เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพและการประกอบอาหารรับประทานภายในครอบครัว 
 
 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม กับพระภิกษุ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีสาระสำคัญดังนี้ 
 

“วัดได้มาสอนธรรมะให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกอาทิตย์ มีศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์ สอนดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ ได้มาฝึกนักเรียนสวดมนต์เป็นประจำ นักเรียนคนใดเก่งก็จะส่งเข้าประกวดในเวที
การแข่งขันของกรุงเทพมหานคร และประเทศ บ่อยครั้งก็ได้รางวัลได้รับโลห์มาเป็นกำลังใจ 
นอกจากนั้นยังให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทุกปี มากบ้างน้อยบ้าง เงินทุนก็ไม่ได้มาจากไหนเลย ก็
มาจากญาติโยมผู้ปกครองนั่นแหละที่ให้มา ทางวัดก็ได้ให้กรุงเทพมหานครได้มาใช้พ้ืนที่ในการ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตคลองสาน และได้ให้สถานที่และอาคารในการจัดตั้งห้องสมุด
ประชาชนด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็เป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษาวัน
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อาทิตย์ มีนักเรียนไปเรียนจำนวนปีละประมาณ 150 คน บางปีก็มากว่านี้ มีเรียนทั้งตอนเช้า และ
บ่าย ช่วงเที่ยงก็มีอาหารให้รับประทานฟรี โดยมีการสอนธรรมศึกษา มารยาทไทย การบรรยาย
ธรรม การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ถ้านักเรียนมีความสามารถก็จะส่งประกวดระดับ
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ เคยได้ทั้งรางวัลและโล่รางวัลเป็นประจำ การบริหารจัดการ
ในเรื่องต่างๆ จะเป็นแบบบ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร เงินงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ก็
จะมาจากกาบริจาคของชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า วัดก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
วันปีใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยเป็นการตักบาตรเข้าสาร มีพระ เณร ร่วมร้อยรูป งานวัอ
อกพรรษา เทศมหาชาติ ตักบาตรเทโว วันวิสาขบูชา การประกวดจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาระดับ
กรุงเทพมหานคร ระดับประเทศ มีผู้ส่งเข้าประกวดมากมาย ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน การศึกษา
นอกโรงเรียน พระสงฆ์ตามคณะต่างๆ มีทั้งประเภทสวยงาม ประเภทสร้างสรรค์ ประเภทคะแนน
นิยม ถือเป็นงานประกวดที่ใหญ่ที่เดียว ชมรมผู้ปกครองศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์ก็ได้มีการทำ
ดอกไม้จันทน์เพ่ือจำหน่วยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ครูที่สอนวันอาทิตย์ก็เป็นจิตอาสา 
เป็นศิษย์เก่า ครูภาษาอังกฤษ ก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ครูดนตรี นาฏศิลป์ ก็เป็นนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เครื่องดนตรีที่ให้เรียนก็มีทั้งฆ้องวง ตะโพนแขก 
กลองสองหน้า ขิม ฉิ่ง ฉาบ ตะโพน การเรียนก็จะเริ่มเรียนเวลา 08.30 น. มีการไหว้พระสวด
มนต์ จิตภาวนา 09.00 น. เริ่มเรียนวิชาการ เช่น พุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ แล้ว
พักเที่ยงรับประทานอาหารเวลา 12.00 น. ทางวัดก็จะมีอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรี ช่วงบ่ายเริ่มเรียน
เวลา 13.00 น. ได้แก่ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แล้วแต่ว่ามีครูจิตอาสาวิชาอะไร 
และให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสมัครใจ” 
ผู้ให้สัมภาษณ ์: พระครูวิเศษ วัดอนงคารามวรวิหาร สัมภาษณ์วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“พิพิธภัณฑ์มีเจ้าหน้าที่ 2 คน ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ 2 คน 
เป็นค่าตอบแทนรายวันๆ ละ 360 บาท ผมจบปริญญาตรีมานะ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก็สนใจทางด้านนี้ ตอนเรียนก็ไปถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ แต่ก็เป็นรายได้รายวันยังไม่มั่นคงก็ทำไปก่อน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในแต่ละ
เขตจะหยุดไม่เหมือนกัน ที่นี่จะหยุดวันจันทร์ เปิดวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน นี่นะถ้าอยู่ตามวัดก็จะปิดตามวัด อยู่ตามโรงเรียนก็จะปิดตาม
โรงเรียน แล้วแต่ว่าตั้งอยู่ที่ไหน เดิมทีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่อาคารห้องสมุด ชั้น 2 แต่ได้ย้ายมาที่
อาคารเรือนไทยที่เป็นกุฏิเจ้าอาวาสเดิม แต่เดิมทีเก่าชำรุด เป็นอาคารร้าง กรุงเทพมหานครได้มา
ขอเช่าที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเห็นความสำคัญและอยากให้มี
พิพิธภัณฑ์ ท่านเลยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และท่านก็ได้นำตู้พระไตรปิฎกเก่าแก่ยุคสมัยกรุงศรี
อยุธยามาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมด้วย แต่เก่ามากให้ดูได้เฉยๆ ห้ามเปิดประตูออก สิ่งของที่
นำมาแสดงก็เป็นของวัดของชุมชนที่ได้รวบรวมไว้ เมื่อได้สถานที่แล้ว สำนักงานเขตคลองสาน 
โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็นงานหลัก ได้ปรับปรุงอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมเดิมจนสวยงามอย่าง
ที่เห็น นอกจากเจ้าหน้าที่ 2 คน แล้ว ก็มีแม่บ้าน 1 คน และยามรักษาความปลอดภัย 2 คน 
สลับกันอยู่ช่วงกลางวัน และกลางคืน โดยสำนักงานเขตเป็นคนจ้างมาจากบริษัทเอกชน เดิมทีไม่
มียาม แต่มีหนังสือบุคหาย ทางสำนักเขตก็เลยได้จ้างยามรักษาความปลอดภัยมา งบประมาณที่
ใช้ของพิพิธภัณฑ์ คือ เป็นงบประมาณของสำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรม และภาคเอกชน 
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กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ คือ การจัดนิทรรศการ แล้วประสานนักเรียนในชุมชน นักเรียนที่ศูนย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนคารามวรวิหาร มาเยี่ยมชม แล้วเจ้าหน้าที่ก็เป็นวิทยากรให้
ความรู้ มีเล่นเกม แจกขนม การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ทางฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขต ได้
จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมต่างๆ ตามสื่อต่างๆ ในเครือข่ายของ
กรุงเทพมหานคร ตามสื่อ Social Media, Facebook พิพิธภัณฑ์ได้มีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
และโบราณวัตถุต่างๆ ที่มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง ความชื้น ภายใน
พิพิธภัณฑ์ก็เหมาะสมดีไม่ได้มีปัญหาอะไร ยังไม่มีโบราณวัตถุที่ต้องบูรณะใหม่ ซึ่งถ้าจะบูรณะ
โบราณวัตถุต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรมีตรวจสอบและ
ดำเนินการบูรณะ ซึ่งอาคารทรงไทยที่เป็นที่ตั้งของพิพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลอง
สานในปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรแล้ว ถ้าจะปรับปรุงอาคารก็ต้อง
ติดต่อขออนุญาตจากกรมศิลปากร ถึงจะทำได้ โดยเป็นอาคารเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 6 เจ้าอาวาส
วัดอนงคารามวรวิหารท่านปัจจุบัน ได้เห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ ท่านเลยได้มอบอาคารกุฏิ
เดิมให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ปัญห่าที่พบ คือ ยังไม่ได้จัดทำห้องน้ำ จึงยังไม่สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ 
แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัย และนักท่องเที่ยว สัญญาเช่าอาคารมีเวลา 15 ปี เมื่อหมด
สัญญาก็ไม่รู้ว่ายังไง ไม่มีสถานที่จอดรถจึงถือว่าไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยว ป้ายนำทางมา
ท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่อยู่ในต่ำแหน่งที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นได้ง่ายๆ ก็
เป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและดำเนินการด่วนๆ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมดสองชั้น แต่ตอนนี้จัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ได้แค่ชั้นล่าง ควรมีการปรับปรุงชั้นบนเพ่ือให้แสดงนิทรรศการได้ด้วย โบราณวัตถุท่ีจัด
แสดงที่ชั้นล่าง หรือชั้นที่ 1 ได้แก่ ตู้พระไตรปิฏก เป็นตู้พระธรรมลวดลายพระชาดก สมัยอยุธยา 
1 หลัง จากทั้งหมด 3 หลัง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ชุดขุดเกลือ อันเป็นวิถีชีวิตและ
อาชีพเดิมของคนคลองสาน โอ่งน้ำโบราณ ถ้วยชามโบราณ สิ่งของสำคัญทางศาสนา คัมภีร์ใบ
ลาน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายนราธิป ทองเพ่ิมพลอย เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต
คลองสาน สัมภาษณ์วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการบริหาร
จัดการและดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด ได้แก่ 
งบประมาณในการซ่อมแซม ดูแลรักษา เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ยามรักษาการ การดูแลอาคาร การ
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์จัดตั้งพร้อมๆ กับอุทยาน คือ ประมาณ ปี พ.ศ.2538 สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้สร้างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ซึ่งท่านได้ประสูติและเติบโตที่ชุมชนวัดอนงคารามวรวิหาร เริ่มแรกได้ให้คณะสำรวจมา
สำรวจชุมชนเพ่ือระบุตำแหน่งบ้านเดิมที่พักอาศัย ซึ่งพบว่าอยู่บริเวณหลังวัดอนงคาราม จึงได้มี
การจำลองบ้านเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชราชชนนีไว้ที่อุทยานด้วย และได้พบสถานที่
แห่งนี้ที่เป็นที่ตั้งอุทยานในปัจจุบัน โดยเป็นที่รกร้างอยู่ประมาณ 4 ไร่ เป็นบริเวณท่ีเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเป็นอุทยานและพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้กับบริเวณบ้านเดิม ที่แห่งนี้เดิมทีเป็น
ที่ดินของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อาคารพิพิธภัณฑ์มี 2 หลัง ได้
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 โดยเป็นอาคารที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ อาคาร
หลังที่ 1 แสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่อยู่ ใน
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ชุมชน เติบโต และแต่งงาน อาคารหลังที่ 2 แสดงเกี่ยวกับการประทับอยู่ที่ต่างประเทศและพระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ แหล่งเรียนรู้ภายในอุทยาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ บ้านจำลอง สวนสมเด็จ
ย่าฯ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าฯ แผ่นหินแกะสลัก บ่อน้ำโบราณ อาคารทิมบริวาร ศาลาแปด
เหลี่ยม ศูนย์ศรีพิพัฒน์ ต้นไม้เก่าแก่ สวนสมุนไพร โดยต้นไม้เก่าแก่จะเป็นต้นไม้เดิมซึ่งมีอายุมาก 
จะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาต้นไม้มาดูแลโดยเฉพาะ ทั้งการให้ปุ๋ย ตัดแต่ งก่ิง ใน
ส่วนของบุคลากรก็จะมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 3 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณ 10 คน ยาม
รักษาความปลอดภัย 3 คน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชนอุทยานและพิพิธภัณฑ์ประมาณ 100 – 
200 คนต่อวัน ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ ประมาณ 200 – 300 คน และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาท่องเที่ยวประมาณ 100 คนต่อสัปดาห์ การประชาสัมพันธ์อุทยานและพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เว็ป
ไซต์ Facebook, Application Line แผ่นพับ เอกสาร อุทยานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมตามรอยสมเด็จย่า สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยนักเรียนโรงเรียนศรี
สังวาลย์มาจัดกิจกรรมในอุทยาน กิจกรรมการปันความรู้สู่น้อง ไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด ใน
พ้ืนที่ทุรกันดาร การบริการของพิพิธภัณฑ์ คือ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ข้อมูลตลอดการเยี่ยม
ชน แหล่งเรียนรู้รอบๆ อุทยานที่สำคัญ ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอู มัสยิดตึกแดง ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดอ
นงคารามวรวิหาร วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โบสถ์ซางตาครู๊ส วัด
กัลยาณมิตรวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวทรงชนก อินทิชัย เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สัมภาษณ์วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
“โรงเรียนได้บูรณาการการจัดการเรียนสอนสู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น วัดพิชัยญาติการาม
วรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ได้ร่วมจัดงานตามประเพณีสำคัญๆ ร่วมกับทั้ง
สองวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านเดิมได้ปลูกต้นเตยหอมไว้รอบๆ โรงเรียน ก็เลยได้ต่อยอดนำ
ดอกเตยมาไหว้พระ นำใบเตยมาพับทำช่อดอกไม้หอมไว้ไหว้พระ ได้มีการเผยแพร่การทำขนมไทย 
อาหารไทยที่มีใบเตยเป็นส่วนประกอบให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน โรงเรียนก็เลยได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ไปด้วย แหล่งเรียนรู้รอบๆ โรงเรียนก็นำมาบูรณาการกับการจัดการศึกษาไปด้วย อย่าง
ใบเตยก็จะสอนนักเรียนตั้งแต่พันธุ์ การปลูก การดูแล และการนำไปประกอบอาหาร และ
ประดิษฐ์ ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และมีการบริหารแบบ PLC ผลิตภัณฑ์ที่
สำคัญ คือ ชาใบเตย ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนามามีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม แล้วจำหน่ายผ่าน
ทางออนไลน์ และน้ำชาใบเตยก็ใช้ต้อนรับแขกด้วย โรงเรียนก็มีโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น โต๊ะ
โบราณ ตู้โบราณ ” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ สัมภาษณ์วันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“ครูสอนในวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่ พระยาพหล 
นายกท่านแรกของเมืองไทย ท่านก็จบจากโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้โรงเรียนมีโต๊ะ ตู้โบราณในสมัย
รัชกาลที่ 3 วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัดอนงคารามก็รับนักเรียน
เราไปเรียนที่ ศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์  ทำให้นัก เรียนได้ศึกษาธรรมะ อยู่ ในวัด  ใกล้
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พระพุทธศาสนา ทำให้ได้ซึมซับศาสนาพุทธไปโดยปริยาย ไปเรียนวันอาทิตย์ทำให้นักเรียนไม่ไป
ทำเรื่องเกเรเหลวไหล ทางวัดมีอาหาร ขนมเลี้ยง นอกจากนั้น ทางวัดยังจัดทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนอยู่เป็นประจำ มีพระครูมาสอนธรรมะ สอนสวดมนต์ ร้องเพลง นั่งสมาธิ นำเด็กไปทำ
กิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ชุมชนก็เข้ามาเรียนทำขนมไทย ชาใบเตย น้ำใบเตย วุ้นใบเตย ข้าวเหนียว
แก้ว การสอนธรรมะนักรเรียน พระครูวิเศษ วัดอนงคารามวรวิหาร สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 ส่วนพระครูสมพร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
6 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่โรงเรียน คือ สอนธรรมะ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมากะ เพ่ือให้
นักเรียนได้รู้ว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนต้องทำอะไรบ้าง วัดอนงคารามวรวิหาร ถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ให้เปล่า ไม่เคยเรี่ยไรเงิน นักเรียนส่วนใหญ่ในชุมชนก็ไปเรียนวันอาทิตย์ เป็นหลักสูตร
ทางพระระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีทุนให้ด้วย คำขวัญของวัด คือ เรียนฟรี เรียนดี มีทุน
ให้ พร้อมกับให้ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรด้วย ซึ่งในวันจันทร์ถึงเสาร์ พระ เณร ก็เรียนหลักสูตร
บาลี” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวตรีรัตน์ หนูเจริญ นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา นางสาวสุกัญญา สุข
ประเสริฐ นางสาวยุภานันท์ ศิลาดำ นางสาวปนัดดา ชาญณรงค์กุล ครู โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 
สัมภาษณ์วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พระภิกษุ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
สรุปได้ว่า สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชน มีการ
นำนักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ การจัดการและการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา วัด และชุมชน ชุมชน วัด โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่ มแนวคิดในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณวัตถุต่างๆ ไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาศึกษา เรียนรู้ และเยี่ยมชม 
 
 กรณีศึกษาที่ 2  ชุมชนบริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 
 แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
 1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 วัดปยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญ
อย่างยิ่งในพ้ืนที่ชุมชนกุฎีจีน ฝั่งธนบุรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งการเดินเท้า และ
ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยเริ่มจากจากพ้ืนที่เขตคลองสาน อาทิ สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรบรมราชชนนี วัดอนงคารามวรวิหาร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร จึงได้นำเสนอไว้ในส่วนนี้ด้วย
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละวัน 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ตั้ งอยู่ เลขที่  24 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี 
การบูรณะวัดส่งผลให้วัดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 (Award of Excellence) ให้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์
พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้ง
ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่า และสมุหพระกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.2371 ซึ่งมีอาณาเขตติดกับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ครั้นเมื่อ พ.ศ.2375 ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า 
“วัดรั้วเหล็ก” เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอน รั้วเหล็กนี้สูงประมาณ 3 ศอกเศษ ทำเป็นรูป
อาวุธ คือ หอก ดาบ และขวาน (ขวานสามหมื่น ปืนสามกระบอก หอกสามแสน) มีลักษณะเป็นกำแพงและซุ้ม
ประตูเล็กๆ เป็นตอนๆ วัดจากมุมวิหารคตข้างพระอุโบสถไปจรดกำแพงประตูวัดด้านตะวันออกยาว 148 เมตร 
ล้อมบริเวณอุทยานเขามอ (เขาเต่า) อีก 2 ด้าน ด้านตะวันตกยาว 48 เมตร ด้านใต้ยาว 43 เมตร ล้อมเป็น
กำแพงหน้าวัด ตอนขวามือเข้ามายาว 40 เมตร ตอนซ้ายมือเข้ามายาว 20 เมตร 

ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า รั้วเหล็กนี้เดิมสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สั่งเข้ามาจากประเทศอังกฤษ
เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือใช้ล้อมเป็นกำแพงในพระราชวัง แต่พระ
เจ้าอยู่หัวไม่โปรด สมเด็จเจ้าพระยาจึงขอรับพระราชทานมาใช้ล้อมเป็นกำแพงในวัด โดยใช้น้ำตาลทรายแลก
เอา หนักต่อหนัก คือเหล็กหนักเท่าใด น้ำตาลทรายก็หนักเท่านั้น ในคราวเดียวกันนั้นยังทูลเกล้าฯ ถวายพรม
ผืนใหญ่ 1 ผืน กับโคมกิ่งแก้ว 3 โคม ซึ่งไม่โปรด จึงได้ทูลขอพระราชทานโคมไปประดับในพระอุโบสถวัดนี้ 

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เดินทางไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในฐานะ
เป็น อัครราชทูตพิเศษเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาใน พ.ศ.2423 เมื่อกลับถึงเมืองไทยในปีเดียวกันได้เล่าว่า ตนพบ
รั้วเหล็กล้อมเป็นกำแพงเมืองหลายแห่งในกรุงลอนดอน รั้วเหล็กเหล่านั้นมีรูปลักษณะเช่นเดียวกับรั้วเหล็กที่วัด
ประยุรวงศาวาส 

การสร้างพระอุโบสถและพระวิหาร หน้าบัน ลายดอกบุนนาค พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทย |
สถาปัตยกรรมทรงไทย หน้าบันเป็นลายดอกบุนนาค ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ส่วนพระวิหาร
เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยเช่นกัน ในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค) ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
หล่อปางมารวิชัย อายุกว่า 700 ปี 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ยังได้สร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ทรงกลมองค์
ใหญ่ ถือว่าเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ.2398 ต่อมา พ.ศ.2425 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ได้ให้ซ่อม พระ
วิหาร เปลี่ยนช่อฟ้าใบระกา ปิดทองประดับกระจกใหม่ ซ่อมศาลาและพระอุโบสถใหม่ ซึ่งในปีถัดมาพระองคฺได้
เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศานี้ 

การสร้างวัดได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2371 สร้างอยู่ 8 ปี จึงสำเร็จในปี พ.ศ.2379 ได้มีการฉลองวัดในวันที่ 
13 มกราคม พ.ศ.2379 ตรงกับวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น 7 ค่ำ ดังหลักฐานที่ปรากฏในพงศาวดารรัชกาลที่ 3 ว่า 
“ครั้นลุถึงศักราช 1198 ปีวอก อัฐศก เป็นปีที่ 13 ครั้นมาถึงวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น 7 ค่ำ เจ้าพระยาพระคลังมีการ
ฉลองวัดประยุรวงศาวาส พระสงฆ์ในวัดได้ปืนเปรียมกระสุน 5 นิ้ว ชำรุดหูพะเนียงทิ้งอยู่ในวัดบอก 1 เอาทำไฟ
พะเนียงจุด....” 

ในเรื่องนี้หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกันได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่า “วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2379 วันนี้มีการฉลองวัดอันงดงามของสมเด็จองค์ใหญ่ บิดาของท่านผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน มีการมหรสพ
มากมายหลายอย่าง ประชาชนมาประชุมกันมากมาย หลายพัน ทั้งชาวพระนครและสัญจรมาจากที่ต่างๆ ของ
ประเทศ...” 

หมอบรัดเลบันทึกไว้ว่าในงานฉลองวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนั้น ได้มีการทำไฟพะเนียงด้วยปืนใหญ่ 
โดยฝังโคนกระบอกปืนใหญ่ลงในแผ่นดินเมื่อจุดชนวนขึ้น ปืนใหญ่เกิดระเบิดแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทำให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD_(%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5_(%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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มีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายคน หมอบรัดเลอยู่ห่างจากท่ีเกิดเหตุประมาณ 250 เมตร เจ้าพระยาพระคลังดิศให้คน
ตามตัวหมอบรัดเลย์ไปรักษาผู้บาดเจ็บ พระรูปหนึ่งกระดูกแขนแตก หมอบรัดเล จำต้องตัดแขนของพระรูปนั้น 
การผ่าตัดประสบผลสำเร็จ บาดแผลหายสนิทในเวลาไม่นานนัก นับได้ว่าเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย
เกิดข้ึนที่วัดประยุรวงศาวาสในวันฉลองวัดนั่นเอง 

ภายหลังจากการระเบิดครั้งนั้น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ ให้สร้างอนุสาวรีย์เป็นปืนใหญ่ 
3 กระบอกไว้ในบริเวณอุทยานเขามอ (เขาเต่า) เพ่ือเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต อนุสาวรีย์ ยังมีให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ข้อความจารึกที่อนุสาวรีย์เป็นดังนี้ “อนุสาวรีย์นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีวอก อัฐศก ศักราช 1198 (พ.ศ.
2379) ให้เป็นที่ระลึกแห่งปืนใหญ่ระเบิดให้เป็นที่เสียชีวิตหลายในเวลามีงานมหกรรมการฉลองพระอารามนี้...” 

ต่อมา พ.ศ.2428 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ได้ซ่อมกำแพงแก้วและซุ้มสีมา สร้างศาลาใหญ่ 
1 หลัง พร้อมกับบูรณะส่วนที่ทรุดโทรมไป นอกจากนี้ได้สร้างโรงเรียนหนังสือไทยที่ข้างพระเจดีย์ใหญ่ ชื่อว่ า 
“โรงเรียนไทยประยุรวงศ์” และ “โรงเรียนพระปริยัตติธรรม” อุทิศแด่ท่านลูกอิน ผู้มารดาและสมเด็จ
เจ้าพระยาองค์ใหญ่ ผู้บิดา ให้ชื่อนามศาลาว่า “พรินปริยัติธรรมศาลา” (และยังเป็นหอสมุดประชาชนแห่งแรก
อีกด้วย) ได้ประพันธ์เป็นบทโคลงจารึกในแผ่นศิลา 2 ข้างประตู ในครั้งนี้จมื่นทิพรักษา (พิณเทพเฉลิม บุนนาค) 
ได้สมทบเงินออกค่าศิลาปูพื้นด้วย 

พ.ศ.2436 ได้สร้างตึกอีกหลังหนึ่งใช้เป็นกุฏิหรือโรงเรียน จารึกนามว่า “ท้าวราชกิจวรภัตร ร.ศ.112” 
อยู่ริมคลองด้านหลังวัด ท้าวราชกิจวรภัตรศรีสวัสดิ์สมาหาร (แพ บุนนาค) เป็นพ่ีสาวของพระยาอภัยสงคราม 
(นกยูง บุนนาค) ลำดับต่อมาได้มีการสร้างถาวรวัตถุเพ่ิมขึ้น และปฏิสังขรณ์โดยเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิ
บดี (ท้วม บุนนาค) เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) พระยาอุทัยธรรมมนตรี (จีน บุนนาค) เจ้าคุณพระ
ประยูรวงศ์ (แพ) เจ้าจอมเลียม และเจ้าจอมพิศว์ ในรัชกาลที่ 5 และอีกหลายท่าน 
 

 
ภาพ 4.121  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ที่มา: https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
 

อาณาเขตวัด วัดประยุรวงศาวาส มีเนื้อที่ 27 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบสี่เหลี่ยม มีอาณาเขตอุปจาร
ดังนี้ ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจรดถนนประชาธิปก ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจรดคลองสาธารณะ ทิศเหนือ มี
อาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 1 ทิศใต้ มีอาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 2 และโรงเรียนศึกษานารี มีที่ธรณี
สงฆ์จำนวน 344 ตารางวา ในด้านตะวันออกติดกับถนนประชาธิปกได้สร้างเป็นตึกแถว 30 หลัง ในด้าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B9%81%E0%B8%9E_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_(%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_(%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5_(%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5_(%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_(%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B9%81%E0%B8%9E)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B9%81%E0%B8%9E)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%8C_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตะวันตกได้แบ่งให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัย ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ ได้แก่ (https://th.wikipedia.org สืบค้น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 

1. พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย กว้าง 18.24 เมตร ยาว 25.20 เมตร หลังคาลด 2 ชั้น 
หน้าบันเป็นลายดอกพุดตาน ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออกด้านละ 2 ประตู หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
เคลือบ พระประธานในพระอุโบสถหล่อในปี พ.ศ.2371 อันเป็นปีที่เริ่มสร้างพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อ
ด้วยโลหะปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 1.99 เมตร สูง 1.625 เมตร ประกอบด้วยพระพุทธลักษณะอัน
งดงาม พระพุทธรูปองค์นี้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ให้ช่างชาวไทยเป็นผู้หล่อ ได้ว่าจ้างช่างลงรัก
ปิดทองมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวกันว่ามีฝีมือและกรรมวิธีการปิดทองดีเยี่ยม มาปิดทองพระพุทธรูป และ
ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่นำช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น 

พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรง
พระกรุณาโปรดพระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถ เพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่วัดว่า 
“พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา” แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรม 

พระอุโบสถนี้ได้รับการซ่อมแซมเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 กล่าวคือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดประยุรวงศาวาส ได้มีกระแสพระราช
ดำรัสรับสั่งว่า “เสาภายในพระอุโบสถห่างกันมากจนน่ากลัวเป็นอันตราย” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมจึงได้ก่อเสารายในพระอุโบสถ
เพ่ิมเติมอีกด้านละ 2 ต้น จากเดิมที่เคยมีเสารายด้านละ 4 ต้น รวมเป็นเสารายทั้งสิ้นด้านละ 6 ต้น มีระยะห่าง
กันต้นละ 3 ศอกเศษ ต่อมา พ.ศ.2422 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ให้ซ่อมแซมพระอุโบสถอีกครั้ง โดยรื้อช่อฟ้าใบระกาของเก่าออกและ
เปลี่ยนทำใหม่ จัดการดึงพระประธานที่ทรุดเอียงไปทางทิศตะวันตกให้ตรงดังเดิม 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2487 เวลา 11.30 น. สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดประยุรวงศาวาสประสบภัย
จากลูกระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งลงจากเครื่องบินรบหวังทำลายสะพานพระพุทธยอดฟ้า แรงระเบิดทำให้
เสนาสนะและถาวรวัตถุหลายแห่งต้องหักพังและชำรุดเสียหายเป็นอันมาก พระอุโบสถก็ได้รับความเสียหาย
เช่นเดียวกัน คณะกรรมการวัดประยุรวงศาวาสจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถภายหลัง
สงครามโลกสิ้นสุดลง 

ใน พ.ศ.2533 พระเทพประสิทธิคุณ (มงคล วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสได้จัดให้มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งส่วนหลังคาฝาผนังและพ้ืนล่างทั้งหมด ยกเว้นภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันนับเป็น
การซ่อมแซมครั้งใหญ่ที่สุดของพระอุโบสถหลังนี้ ซึ่งมีอายุ 162 ปี และในโอกาสนี้เอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินที่วัด
ประยุรวงศาวาส 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_(%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
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ภาพ 4.122  หน้าบัน พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.123  ซุ้มเสมา พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.124  พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.125  พระวิหาร พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.126  พระวิหาร พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 
2. พระวิหารพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาคเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย 

กว้าง 16.99 เมตร ยาว 20.19 เมตร เป็นวิหาร 5 ห้อง หลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันสลักลวดลายดอกไม้สวยสด
งดงามและปิดทองประดับกระจกแพรวพราว มีซุ้มประตู 4 ประตู บานประตูประดับมุก พระวิหารนี้เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4.25 เมตร สูง 5.70 เมตร มีพระนามว่า 
“พระพุทธนาค” เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่กับ “พระศรีศากยมุนี” พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพ  
วราราม พระพุทธรูปทั้งสองนี้ ประกอบด้วยพระพุทธลักษณะสมัยสุโขทัยเหมือนกัน คือ มีพระรัศมีเปลวแต่ไม่มี
ไรพระสก ชายผ้ารัดประคตเป็นเขี้ยวตะขาบและประทับนั่งขัดสมาธิราบเช่นเดียวกับ “พระพุทธชินราช” วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธนาคนี้ได้รับอัญเชิญจากจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ. 
พระวิหาร วัดประยุรวงศาวาส เมื่อ พ.ศ.2374 

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีน ให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่าง
ยิ่ง ด้วยได้รับสิ่งที่เป็นอัศจรรย์หลายประการ และโดยทั่วไปมักเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธนาคน้อย” 
เพ่ือให้คู่กับ “พระศรีศากยมุนี” วัดสุทัศนเทพวราราม ที่เรียกว่า “พระพุทธนาคใหญ่” พุทธศาสนิกชนชาวจีน
ได้ขนานนาม “พระพุทธนาค” นี้ว่า “ลักน้อย” แปลว่า กลีบบัว 7 ชั้น เปรียบพระพุทธองค์ คือ “ซำปอกง 
(หลวงพ่อโต)” ของชาวจีน 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระวิหารและพระพุทธนาคเป็นศิลป
โบราณสถานวัตถุของชาติและพระศาสนา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2492 
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ใน พ.ศ.2550 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้อัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับจากประเทศศรีลังกา พม่า และที่ค้นพบในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส 
มาประดิษฐานในพระวิหาร 
 

 
ภาพ 4.127  พระวิหารพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 
 2. พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลม สัณฐานรูปโอคว่ำ สูง 60.525 เมตร ฐานล่าง
ส่วนนอก วัดโดยรอบได้ 162 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร มีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์ 
54 คูหา ชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก 18 องค์ เรียงรายพระเจดีย์องค์ใหญ่อยู่ สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์ เป็นผู้เริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ขึ้น แต่หลังสร้างวัดแล้ว พระเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จ 
ผู้สร้างก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน เมื่อ พ.ศ.2398 ต่อมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ได้
สร้างพระเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

พ.ศ.2414 พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่าจนยอดพระเจดีย์หักไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นเวลานาน
ถึง 47 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2461 พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตฺตรภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร ในขณะนั้น ได้จัดการบูรณปฏิสังขรณ์ยอดพระเจดีย์ขึ้นดังเดิม 

พระบรมธาตุมหาเจดีย์นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ตั้งแต่ พ.ศ.2450 เมื่อคราวที่พระ
ปรากรมมุนี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสรูปที่ 10 บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์องค์เล็กรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ และซ่อม
กำแพงรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ จากนั้นได้จัดงานฉลองพระเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน
ไว้บนพระเจดีย์องค์ใหญ่ ในโอกาสเดียวกันนี้ พระสมุห์ปุ่น (ต่อมาเป็น พระครูสาราณิยคุณ) ได้ให้จารึกข้อความ
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ลงในกระดานชะนวน วางไว้ห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุว่า “พระสมุห์ปุ่น ได้จารึกพระธรรมประจุพระเจดีย์ 
ณ วันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หลังปีมะแม 1269 พระพุทธศาสนา 2450 เป็นส่วนอดีต 2549 ส่วนอนาคต 
ขอให้เป็นปัจจัยแด่พระวิริยาธิกโพธิญาณ ในอนาคตกาลเทอญ” 

ครั้งล่าสุด พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้
ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อ พ.ศ.2549 และได้ค้นพบพระบรม
สารีริกธาตุ และพระกรุ จำนวนมากบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 5 และ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์
ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ในโอกาสสมโภช 180 ปี วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 16.55 น. (https://th.wikipedia.org สืบค้น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.128  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ที่มา: https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.129  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ยามค่ำคืน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ที่มา: https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.130  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 

https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.131  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.132  พระพุทธรูปหินหยกขาว พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.133  พระพุทธรูปหินหยกขาว พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.134  เจดีย์รายรอบ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.135  เจดีย์รายรอบ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.136  พระพุทธรูปภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.137  พระพุทธรูปภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.138  พระพุทธรูปภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.139  พระพุทธรูปภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.140  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.141  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 1.142  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.143  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 
 3. อุทยานเขามอ (เขาเต่า) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

อุทยานเขามอ (เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัด มี
ศาลาราย 8 หน้า ตั้งอยู่ริมสระน้ำเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบันไดขึ้น
สู่ยอดเขา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองสำหรับบรรจุพระพุทธรูปสำคัญไว้
ภายใน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ สร้างภูเขาจำลองนี้ขึ้นโดยได้แนวคิดเกี่ยวกับเค้าโครงของภูเขา
จำลองมาจาก “หยดเทียนขี้ผึ้ง” ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้พระราชทานแก่สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ หยดเทียนขี้ผึ้งนี้เกิดจากน้ำตาเทียนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงจุดขณะเมื่อประทับอยู่ในห้องลงพระบังคนหนัก น้ำตาเทียนหยดทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูป
เหมือนภูเขา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ จึงนำเค้าโครงของหยดเทียนขี้ผึ้งนี้มาเป็นแบบสำหรับสร้าง
ภูเขาจำลอง 

สระน้ำที่ล้อมรอบภูเขาจำลองเต็มไปด้วยเต่า และตะพาบน้ำ ที่มีผู้นำมาปล่อยไว้แต่นานมาแล้ว 
ประชาชนนิยมพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นบริเวณภูเขาจำลองเพ่ือให้อาหารแก่เต่าและตะพาบน้ำ ภูเขาจำลอง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า “ภูเขาเต่า” เนื้อที่ทั้งหมด บริเวณภูเขาจำลองมีความยาว 48 เมตร กว้าง 42 เมตร 
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนภูเขาจำลองไว้ ในฐานะเป็นถาวรวัตถุสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2522 (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.144  ศาลาสุวพักตร์วิไลพรรณ (ศาลาฝรั่ง) เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.145  ศาลาสุวพักตร์วิไลพรรณ (ศาลาฝรั่ง) และซุ้มประตูทางเข้า เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.146  อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.147  อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.148  ศาลาไทย เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.149  เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.150  เจดีย์จีน ศาลา เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.151  พระปรางค์ ศาลา และเจดีย์จีน เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.152  ศาลา เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.153  พระปรางค์ และศาลา เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-478- 
 

 
ภาพ 4.154  พระปรางค์ และศาลา เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.155  พระพุทธฉาย เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.156  พระพุทธฉาย เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.157  พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.158  เจดีย์ พระปรางค์ ศาลา และศาลาไทย เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.159  พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.160  พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.161  พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.162  พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.163  พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ภาพ 4.164  รั้วเหล็ก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.165  รั้วเหล็ก เขามอหรือเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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 4. เจดีย์ท่านขรัวแก้ว “พระอาจารย์แก้ว” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
เจดีย์ท่านขรัวแก้ว “พระอาจารย์แก้ว” ซึ่งเรียกกันว่า “ท่านขรัวแก้ว” เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ

ไทยแก่กุลบุตรในตระกูลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ในเวลานั้น ซึ่งเชื่อกันว่าบุตรหลานของท่าน
ผู้สร้างวัดคงได้ศึกษาอักขรสมัยเบื้องต้นในสำนักของ “ท่านขรัวแก้ว” แทบทุกคน เช่น เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหา
โกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นต้น ผู้สร้างพระเจดีย์ท่านขรัวแก้ว คือ 
“เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)” ผู้เป็นบุตรคนหนึ่งของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร
วงศ์ ภายในพระเจดีย์มีรูปหล่อท่านขรัวแก้ว ประดิษฐานไว้ ท่านขรัวแก้วเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของตระกู ลบุญ
นาคเพราะนอกจากจะเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือแล้ว ท่านยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชา
โหราศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า “ครั้งหนึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ได้ส่งเรือสำเภาเดินทางไปค้าขาย
กับประเทศจีน ครั้นถึงกำหนดเรือสำเภายังกลับไม่ถึงกรุงเทพมหานคร สมเด็จเจ้าพระยาฯ จึงเรียนถามท่าน
ขรัวแก้วว่า เรือสำเภาจะกลับกรุงเทพมหานครเมื่อใด ท่านขรัวแก้วตอบด้วยสำเนียงปักษ์ใต้ (เพราะท่านเป็น
ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ) ว่า “มาแหล่วแหล่..เอาชาดีมากินห้อ” เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาฯ เพิ่งไปตรวจดู
ที่ท่าเรือสำเภา แต่ไม่พบเรือสำเภานั้น จึงท้วงว่า “ท่านขรัวพูดเล่นไปได้ ถามจริงๆ ผมเพ่ิงมาจากท่าเรือเดี๋ยวนี้
เอง” ท่านขรัวแก้วยังตอบยืนยันเหมือนเดิมว่า “มาแหล่วแหล่..เอาชาดีมากินห้อ” สมเด็จเจ้าพระยาฯ จึง
กลับไปที่ท่าเรืออีกครั้งแล้วพบว่า เรือสำเภาได้เข้าเทียบท่าในเวลาที่สมเด็จเจ้าพระยาฯ กำลังสนทนากับท่าน
ขรัวแก้วที่วัดนั่นเอง” 

ใน พ.ศ.2439 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ได้สร้างเจดีย์หลังเล็กองค์หนึ่งไว้
ด้านหลังพระอุโบสถ มีรูปหล่อท่านขรัวแก้วประดิษฐานไว้ พ.ศ.2521 ทางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้
บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ท่านขรัวแก้ว โดยสร้างเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่า และสร้างศาลาจตุรมุขไว้ด้านหน้า
เจดีย์ ภายในศาลาจตุรมุขนี้ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อท่านขรัวแก้ว  (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 
13 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.166  เจดีย์ท่านขรัวแก้ว วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.167  เจดีย์ท่านขรัวแก้ว วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.168  เจดีย์ท่านขรัวแก้ว วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.169  เจดีย์ท่านขรัวแก้ว วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.170  เจดีย์ท่านขรัวแก้ว วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

3. พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 
พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร จ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ได้สร้าง

ศาลาต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เมื่อ พ.ศ.2428 
อุทิศแด่ท่านลูกอินผู้มารดา และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ผู้บิดา ต่อมา พ.ศ.2459 กระทรวงธรรม
การ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ใช้หอพรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับ
ประชาชนในวัดเป็นแห่งแรก อยู่ในการกำกับดูแลของโรงเรียนหนังสือไทย สำนักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
หอพรินทรปริยัติธรรมศาลาจึงเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
อาคารหลังนี้เป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 

ใน พ.ศ.2550 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์หอพรินทรปริยัติธรรมศาลา จน
แล้วเสร็จใน พ.ศ.2551 และจัดเป็น พิพิธภัณฑ์พระ มีชื่อว่า “ประยูรภัณฑาคาร” ที่แสดงพระกรุและของมีค่าที่
ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และที่ผู้อ่ืนถวายสมทบในภายหลังด้วย และในโอกาสเดียวกันที่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธี
สมโภชพระอารามหลวง 180 ปี ได้ทรงประกอบพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร” ในวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 อีกแห่งหนึ่งด้วย (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.171  พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.172  พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.173  พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.174  นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร  

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.175  นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร  

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.176  นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร  

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.177  นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร  

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.178  พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.179  พรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

4. พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
“พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชนชาวสยาม -

โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนม ประเพณี ภาษา 
ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างโดยเจ้าของบ้านที่เป็นชาวชุมชนกุฎีจีน
ดั้งเดมิ โดยสร้างจากทุนส่วนตัว พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.30 -18.00น. 
(https://news.thaipbs.or.th/gallery/91 สืบค้นวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/gallery/91
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ภาพ 4.180  พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ภาพ 4.181  ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ภาพ 4.182  ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพ 4.183  นิทรรศการเก่ียวกับโปรตุเกส พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.184  นิทรรศการเก่ียวกับห้องครัว พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.185  นิทรรศการเก่ียวกับห้องอาหาร พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพ 4.186  นิทรรศการเก่ียวกับห้องนอน พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 5. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตั้งอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มีชื่อเสีย งอย่างมากในเขตธนบุรี ภายใน
พิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ 
ไทย จีน โปรตุเกส แขก มอญ ลาว พิพิธภัณฑ์จึงได้จำลองตัวอย่างศิลปะการก่อสร้างของศาสนสถานแต่ละ
แบบในเขตธนบุรี อาทิ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกงของจีน 
มัสยิดบางหลวงของชาวมุสลิม โบสถ์ซางตาครูสของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก วัดประดิษฐ์ฐารามของ
ชุมชนชาวมอญ วัดบางใส้ไก่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายลาว เป็นต้น 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ผู้กอบกู้ชาติไทยและสถาปนากรุง
ธนบุรี และการสร้างสะพานปฐมบรมกษัตริย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ ของดีเขตธนบุรี หัวโขนและหมูกระดาษ
ป้าจา นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและของดีเขตธนบุรี ด้านดนตรีและการแสดง เรื่องราวของตระกูลดนตรีเก่า 
เช่น ตระกูลพาทยโกศล ตระกูลสุนทรวาทิน และตระกูลคงลายทอง ตู้พระธรรมลายรดน้ำขาสิงห์ที่เขียน
ลวดลายบานประตูเรื่องของมโหสถชาดก ศิลปกรรมหัวโขนจากบ้านศิลปะไทย หมูกระดาษสีแดงงานหัตถศิลป์
พ้ืนบ้าน 

มุมเรื่องราวของอร่อย ตลาดพลู ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นตลาดใหญ่สำหรับค้าพลู แต่เป็นแหล่งค้าขายของ
อร่อยทั้งขนมไทยโบราณ อาหารจีนรสเลิศ ปลาทูนึ่งลือชื่อ ขนมของกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆ เช่น ขนมฝรั่งกุฎีจีน 
ขนมบดิน อันเป็นเอกลักษณ์ของเขตธนบุรี พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
พิพิธภัณฑ์ คือ ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี วันและเวลาทำการ เปิดให้เข้าชมวันพุธ - วันอาทิตย์ 
เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทาง ได้แก่ รถประจำทางที่ผ่านถนนประชาธิปก 
ส า ย  3, 6, 7, 9, 82 (https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-
Thon-Buri-District สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-Thon-Buri-District
https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-Thon-Buri-District
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ภาพ 4.187  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-Thon-Buri-
District สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.188  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.189  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-Thon-Buri-District
https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Local-Museum-Thon-Buri-District
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
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ภาพ 4.190  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.191  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
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ภาพ 4.192  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.193  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
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ภาพ 4.194  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.195  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
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ภาพ 4.196  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพ 4.197  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

ที่มา: https://db.sac.or.th/museum สืบค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/115
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6. ชุมชนกุฎีจีน 
ชมุชนกุฎีจีน ตัง้อยู่ที่ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กุฎีจีนเป็น

ชมุชนชาวจีนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยธุยา มาตัง้บ้านเรือนอยู่ริมคลองวดักลัยาณ์ตัง้แต่สมยักรุงธนบรีุ สว่น
ใหญ่เป็นชาวฮกเกีย้นที่เรียกว่า “กุฎีจีน” เพราะมีศาลเจ้าซึ่งชาวจีนที่นีส้ร้างไว้ตรงหัวแม่น า้ในสมัยนัน้ 
ปัจจุบนั คือ ศาลเจ้าเกียนอนัเกง ภายหลงัได้มีฝร่ังเชือ้สายโปตุเกสย้ายมาอยู่ด้วย จึงเรียกว่า “ฝร่ังกุฎีจีน” 
ซึ่งกลายมาเป็นชื่อ “ขนมฝร่ังกุฎีจีน” อนัเป็นขนมที่มีชื่อของชุมชน (www.wangdermpalace.com สืบค้น
วนัที่ 25 มกราคม 2562) 

ชุมชนกุฎีจีน (หรือกะดีจีน) ชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่สืบเชื้อสายมาจากครั้งกรุงศรีอยุธยา 
หนึ่งในชุมชนเก่าแก่ของย่านธนบุรีที่ยังคงเอกลักษณ์ ทั้งสถาปัตยกรรมอันสวยงาน และสำรับอาหารสยาม -
โปรตุเกสที่ขึ้นชื่อทั้งสำรับคาวหวาน และเป็นต้นกำเนิดขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมโบราณที่ดัดแปลงจากขนมของ
โปรตุเกสจากตำรับของท้าวทองกีบม้าที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชมแห่งนี้มีโบราณสถานที่สำคัญและ
สวยงาม คือ “วัดซางตาครู้ส” หรือวัดกุฎีจีน เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้
สร้างโบสถ์หลังแรกข้ึนด้วยไม้เพ่ือให้ชุมชนชาวคริสต์ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่ย้ายพระนครจากกรุง
ศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์หลังที่สอง ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดกุฎีจีน” สำหรับโบสถ์หลังปัจจุบัน
เป็นโบสถ์หลังที่สาม ก่อสร้างเป็นรูปทรงโดมสูง มีอายุใช้งานมาร่วมร้อยปี สถาปัตยกรรมอันสวยงามของโบสถ์
วัดซางตาครู้ส เปิดให้เยี่ยมชมถ่ายภาพภายนอกได้ตลอด แต่ภายในโบสถ์จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาประกอบพิธี
ทางศาสนา โดยจะเปิดทุกวันในช่วงเช้า 8.00 - 10.30 น. และช่วงเย็น 17.00 น. - 19.00 น. สำหรับวัน
อาทิตย์จะมีพิธีทางศาสนา ผู้มาเยือนควรแต่งกายสุภาพ และงดใช้เสียง ถัดจากโบสถ์มาบริเวณศาลาริมน้ำที่
งดงาม ใกล้ๆ กัน คือ “ร้านกาแฟ เฮโลนมสด” หน้าร้านมีป้ายเมนูขนมจีนแกงไก่คั่วยายตี้ (เจ้าเก่า) “ขนมจีน
แกงไก่คั่ว”หรือ ขนมจีนโปรตุเกส เป็นขนมจีนกับแกงไก่ที่ผสมผสานเครื่องเทศกินคู่กับพริกเหลืองเป็นอาหาร
มงคล ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่ผสมผสานกับอาหารไทยอย่างลงตัว  

เมื่อเข้าไปในซอยกุฎีจีน 5 จะพบ “ร้านขนมธนูสิงห์” ร้านขนมโบราณที่สืบทอดการทำขนมกุฎีจีนมา
เป็นรุ่นที่5 ที่นี่อบขนมกุฎีจีนตามกรรมวิธีดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ชมและชิมขนมที่อบมาร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมกับ
กาแฟ ถัดมาเป็น “พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายโปตุเกสที่เข้ามา
ตั้งรกรากอยู่ในละแวกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนแบ่งสัดส่วน ดังนี้ ชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ
บรรยากาศร่มรื่น ชั้นสองเป็นห้องแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อมโยงระหว่างคนไทยสยาม-โปตุเกส ราก
ศัพท์ภาษาไทย อาหาร ขนมไทยดั้ งเดิมที่มีความเชื่อมโยงกันในวิถีชีวิตปัจจุบัน ชั้นสามเป็นห้องจำลอง
บรรยากาศบ้านเรือนของชาวกุฎีจีนในอดีต ชั้นดาดฟ้าสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศโดยรอบของชุมชน 
บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยความร่มรื่นของร้านกาแฟด้านล่างของพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ของว่างเมนู
พิเศษ อาทิ ขนมปังไส้สัพพแหยก อาหารสำรับโปตุเกสหมุนเวียนไปในแต่ละวัน อาหารสำรับสยาม -โปตุเกส 
พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนจึงเป็นอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชม ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนจะพบกับ 
“บ้านสกุลทอง” ที่นี่บริการอาหารอาหารสำรับโปรตุเกสคู่กับของว่างชาววัง จัดสำรับเล็ก ใหญ่ให้รับประทาน 
บริเวณต้นซอยกุฎีจีน 7 คือ “ร้านขนมหลานแม่เป้า” ที่ตั้งเตาทำขนมที่หน้าร้าน ทั้งขนมหน้านวล ขนมกุฎีจีน 
ขนมก๋วยตั๊สพายสัปปะรด ขนมกุสรัง สามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก การเดินทางมาชุมชนกุฎีจีนมี
ความสะดวกสบาย นอกจากเดินทางมาทางรถยนต์ ยังสามารถมาทางเรือข้ามฟากจากท่าปากคลองตลาดมา
ท่าน้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แล้วเดินเลียบทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโบสถ์วัดซางตาครู้ส หรือ
สามารถลงเรือที่ท่าสะพานพุทธและข้ามฝั่งมาที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเดินทางเดินเลียบแม่น้ำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
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เจ้าพระยามาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการเดินทางมีรายละเอียด ดังนี้ ทางเรือ จากรถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน 
โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา มาท่าเตียน ตลาดยอดพิมาย เดินมาท่าเรือปากคลองตลาด (ท่าอัษฎางค์) นั่งเรือ
ข้ามฟากมาท่าเรือวัดกัลยาณมิตร เดินเลียบแม่น้ำมาวัดซางตาครู้ส หรือลงเรือด่วนที่ท่าสะพานพุทธ เดินข้าม
สะพานพุทธลงฝั่งวัดประยุรวงศาวาส เดินเลียบแม่น้ำมาวัดซางตาครู้ส รถส่วนตัวสามารถเข้ามาทางถนนอรุณ
อมรินทร์ ซอย 4 จอดรถได้บริเวณลานรอบโบสถ์ หรือที่วัดกัลยาณมิตร รถประจำทาง ได้แก่ รถเมล์สาย 8 สุด
สายสะพานพุทธเดินข้ามสะพานพุทธไปวัดประยุรศาวาส แล้วเดินมาวัดซางตาครู้ส แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนกุฎีจีน ได้แก่ (https://www.khaosod.co.th/advertorial/news สืบค้นวันที่ 27 
สิงหาคม 2563) 

1. วัดซางตาครู้ส เปิดทุกวัน ช่วงเช้า 8.00 - 10.30 น. และช่วงเย็น 17.00 น. - 19.00 น. วันอาทิตย์
เปิดเพื่อทำพิธีทางศาสนา การเข้าเยี่ยมชมควรแต่งกายสุภาพและงดใช้เสียง  

2. พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 9.30 - 18.00 น. ปิดวันจันทร์ เข้าชมฟรีไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ท่ี  
www.facebook.com/baankudichinmuseum, https://baankudichinmuseum.com 

3. บ้านสกุลทอง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ท่ี www.facebook.com/อาหารบ้านสกุลทอง-กุฎีจีน 
 

 
ภาพ 4.198  ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_1757645
http://www.facebook.com/baankudichinmuseum,%20https:/baankudichinmuseum.com
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ภาพ 4.199  ร้านป้าอำพรรณ ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.200  ร้านอาหารสยาม – โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.201  ร้านขนมฝรั่งธนูสิงห์ ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพ 4.202  เรือนจันทนภาพ ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.203  สถาปัตยกรรมบ้านเรือนในชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
ภาพ 4.204  ศาลเจ้าแม่กวนอิม (กวนอันเก๋ง) 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพ 4.205  ทางเดิน ชุมชนกุฎีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

7. โบสถ์ซางตาครู๊ส หรือกุฎีจีน หรือกุฎีฝรั่ง 
กุฏีฝรั่ง หรือกุฏีจีน หรือโบสถ์ซางตาครู๊ส ตั้งอยู่เลขที่ 112 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร กุฎีฝรั่ง คือ บริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “กุฎีจีน” เดิมนั้น “กุฎีจีน” ใช้เรียกบริเวณด้านใต้ของ
ปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวจีนจากอยุธยาที่กระจัดกระจายไปเมื่อเสียกรุง และอพยพมาเมื่อ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งธนบุรีเป็นราชธานี ยังปรากฏศาลเจ้าเกียนอันเก๋งตั้งอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ และ
เป็นที่สักการะของคนทั่วไป กุฎีฝรั่งเป็นพ้ืนที่บริเวณต่อเนื่องจากทางใต้ของกุฎีจีน เป็นหมู่บ้านของคนเชื้อสาย
โปรตุเกส ที่มาสร้างค่ายรักษาป้อมบางกอก ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้ใน พ.ศ.2312 คนในชุมชนนี้มิได้มีลักษณะเป็นฝรั่งชัดเจนอีกแล้ว คง
เพราะได้มีการสมรสกับชาวไทย นับเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน แต่ยังคงเป็นชุมชนที่นับถือ
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอย่างเคร่งครัด โบสถ์ซางตาครูสของชุมชนเป็นโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกใน
สมัยกรุงธนบุรี เมื่อทรุดโทรมลงได้สร้างขึ้นใหม่โดยสังฆราชปาเลอกัว ใน พ.ศ.2377 และต่อมาใน พ.ศ.2456 
บาทหลวงกูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส ได้สร้างอาคารหลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแทนหลังเก่าที่ ทรุดโทรม ชาวโปรตุเกส
เมื่อเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาก็ได้นำวัฒนธรรมในเรื่องอาหาร โดยเฉพาะขนมเข้ามาด้วย เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง และสังขยา เพราะขนมไทยแบบดั้งเดิมนั้นจะประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล และมะพร้าว เป็น
หลัก ส่วนขนมที่ผสมด้วยไข่และนมเนยเป็นขนมของต่างชาติ ชุมชนนี้มีขนมที่มีชื่อเสียง คือ “ขนมฝรั่ง” เพราะ
ฝรั่งเป็นผู้ทำ จึงเรียกกันมาจนเป็นชื่อขนม (www.wangdermpalace.com สืบค้นวันที่ 25 มกราคม 2562) 
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ภาพ 4.206  โบสถ์ซางตาครู้ส หรือกุฏีฝรั่ง หรือกุฏีจีน 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 

8. ศาลเจ้าเกียนอันเกง 
ศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี นั่นคือ ศาลเจ้า

เกียนอันเกง หรือเกียนอันเตง ตั้ งอยู่ เลขที่  582 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร เป็นศาลเจ้าที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านชุมชนกุฎีจีน ซอยเดียวกับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร “เกียน
อันเกง” มีความหมายว่า อารามสร้างสงบสุข มีพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นเทพองค์ประธาน โดยมีเจ้าแม่หม่าโจ้ว
และเจ้าพ่อกวนอูประดิษฐานอยู่เคียงข้าง คนทั่วไปมักนิยมบูชาและบนบานเจ้าแม่หม่าโจ้วเพ่ือขอให้เรื่องตน
ปรารถนาประสบผลสำเร็จ (https://today.line.me/th/pc/article สืบค้นวันที่ 25 มีนาคม 2563) 

ศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือ “ศาลเจ้าแม่กวนอิม” เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและ
วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าได้สร้างขึ้นในปีใดไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่กล่าวกันว่าชาวจีนฮกเก้ียนที่ตามเสด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้น เดิมศาลเจ้าแห่งนี้มีจำนวน 2 หลังซึ่งติดกัน คือ “ศาลเจ้าโจวซือกง” และ “ศาล
เจ้ากวนอู” จนในเวลาต่อศาลเจ้าก็ทรุดโทรมลงไปมาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี
ชาวฮกเกี้ยนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามารื้อศาลทั้ง 2 ลง แล้วสร้างใหม่เพียงหลังเดียว ซึ่งก็คือศาลเจ้าในปัจจุบัน เดิมทั้ง 
2 ศาล ประดิษฐาน “เจ้าพ่อโจวซือกง” และ “เจ้าพ่อกวนอู” ตามชื่อศาลเจ้า แต่ภายหลังรื้อศาลเจ้าแล้ว
สร้างใหม่เพียงหลังเดียวทำให้องค์ประธานทั้ง 2 ได้ถูกย้ายไปด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นที่ใด ปัจจุบันศาลเจ้ามี 
“เจ้าแม่กวนอิม” เป็นองค์ประธานหลัก 

ศาลเจ้าเกียนอันเกง นับเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าร้อยปี ภายในศาล
เจ้าประกอบด้วยสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์ทั้ง ไม้เครื่องแกะสลักที่มีความประณีตและสมบูรณ์ที่สุดแห่ง
หนึ่ง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภายนอกศาลเจ้าที่มุงด้วยกระเบื้องโค้งตามแบบจีนแท้ จนในปี พ.ศ.2551 ศาล

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%25%204%E0%B8%25nV
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
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เจ้าก็ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน
ศาลเจ้าอยู่ในความดูแลของตระกูล “สิมะเสถียร” หรือ “แซ่ซิ้ม” เดิมและ “ตันติเวชกุล” หรือ “แซ่ตั้ง” เดิม 
ซึ่งเป็นตระกูลที่เข้ามาก่อสร้างปรับปรุงให้กับศาลเจ้าตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 3  
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 25 มีนาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.207  ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.208  ประตูทางเข้าด้านข้าง ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.209  การแกะสลักไม้ ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.210  การแกะสลักไม้ ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

 
ภาพ 4.211  จิตรกรรมและประติมากรรมจีน ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
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ภาพ 4.212  การแกะสลักไม้ ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือศาลเจ้าเกียนอันกง 

บันทึกภาพ: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน มีสาระสำคัญดังนี้ 
 

“โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมากมายเลย ได้แก่ เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ 
พระวิหาร อาคารศิริภักดี ก็นำเสนอประวัติและผลงานของอดีตเจ้าอาวาสทั้งหมด รวมทั้งสมเด็จ
พระพรหมบัณฑิต ห้องสมุดที่อาคารศิริภักดี ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ซางตาครู๊ส ชุมชกุฎีจีน 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฎีจีน สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา วิทยากรที่สำคัญ ก็คือสมเด็จพระพรหม
บัณฑิตนั่นแหละ โดยมาสอนธรรมะให้นักเรียนทุกวันพุธ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้ช่วยเจ้า
อาวาส 4 รูป มีพระภิกษุ ประมาณ 100 รูป การเรียนธรรมะ เรียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจะอยู่ใน
กลุ่มสาระเพ่ิมเติม เรียนกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วเป็นประจำเลย โรงเรียนมีการจัดสาระท้องถิ่นบูรณา
การสู่ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนจะร่วมกันวัดจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา การแห่เทียนร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพ่ือรวมกันถวายเทียนเป็นประจำทุกปี ได้แก่ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร โรงเรียนวัดบุปผาราม งบประมาณที่ใช้ก็มาจาก
งบประมาณของโรงเรียน เงินบริจาคของชุมชน ผู้ปกครอง แต่ละปีวัดก็จะให้ทุนการศึกษากับ
นักเรียนปีละประมาณ 20,000 บาท บางปีก็มากกว่า โรงเรียนก็จะร่วมกับวัดจัดกิจกรรม
อุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน รวมกันก็ประมาณ 150 – 200 
รูป ต่อปี ทางวัดจะส่งสามเณรมาเรียนในทุกวิชาเลยเหมือนนักเรียนปกติ ส่วนภาคค่ำก็ไปเรียน
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บาลีที่ศูนย์การศึกษาของที่วัด ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดก็จะมีนักเรียนของโรงเรียน
และชุมชนไปเรียนธรรมศึกษา แล้วแต่ว่านักเรียนเขาจะสนในเรียนอะไร วัดก็จัดบริการให้ พระครู
ที่วัดก็มาฝึกการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ นักเรียนมีความสามารถแววดีก็ส่งเข้าประกวด เคย
ได้ถ้วยมาเป็นถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้จัด โดยพระครู พระภิกษุที่วัดจะมีฝึกซ้อมให้ สอนธรรมะ สอน
ศีลธรรม โดยเป็นการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนเพ่ือเข้าประกวดสำหรับนักเรียนที่เก่งมีความสามารถ 
ได้รับรางวัล รับโล่มากมาย ซึ่งรางวัลนี้นะเขาจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับรางวัล มีทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนด้วย นักเรียนคนไหนที่ชนะการประกวด ก็จะได้รับโควต้าเข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษา
นารี แล้วโรงเรียนก็ไปพัฒนาต่อในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งก็สบายไปเลยเพราะนักเรียนมีพ้ืนฐานที่ดี
อยู่แล้ว เก่ง มีประสบการณ์อยู่แล้ว คนสอนก็เป็นพระครู พระภิกษุจากวัดเหมือนเดิมเลย ยิ่งรู้จัก
พ้ืนฐานของนักเรียนดีเลย โรงเรียนเรามีความสัมพันธ์และความร่วมมือกัแบบบ้าน วัด โรงเรียน
นั่นแหละ หรือก็คือ บวร” 
ผู้ให้ข้อมูล : นายสมพงษ์ ธรรมวิริยารักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“โรงเรียนเราได้จัดโครงการศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่
ชุมชน ซึ่งได้พานักเรียนไปเรียนรู้ชุมชนกุฎีจีนทุกปี กิจกรรมก็ได้แก่ การไปศึกษาวัดประยุรวงศา
วาส เขามอ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนกุฎีจีน โบสถ์ซางตาครู๊ส วัดบุปผาราม วัดอนง
คารามวรวิหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และกลุ่มนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไปศึกษาชุมชนอย่างเดียว นักเรียนยังได้ฝึก
กิจกรรมการแสดงไปแสดงให้ชุมชนชมด้วย มีไปแสดงให้คนพิการดู คนแก่ มีกิจกรรมให้นักเรียน
ไปอ่านหนังสือให้คนแก่ฟัง กิจกรรมไปศึกษาที่บ้านนักเขียน ส. สมบัติ การศึกษาเกี่ยวกับศาลเจ้า
เกียนอันเกง” 
ผู้ให้ข้อมูล : นางวรุณวรรณ ออกรรัมย์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขามอ พระมหาเจดีย์ วัด
กัลยาณมิตรวรวิหาร ชุมชนกุฎีขาว โบสถ์ซางตาครู๊ส ชุมชนกุฎีจีน ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดบุ
ปผาราม ก่อนไปนอกสถานที่ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เตรียมของใช้ สมุด ปากกา ขวดน้ำ 
เงิน กระเป๋าเป้ หมวก ได้เตรียมเงินประมาณ 150 บาท ไปแล้วต้องจัดทำรายงานส่งคุณครู จัด
นิทรรศการ เล่าให้พ่อแม่ฟัง จัดกิจกรรมการแสดง แหล่งเรียนรู้ที่ไปจะแจกเครื่องดื่ม ขนม อาหาร
ว่าง แผ่นพับ ปัญหา คือ แดดร้อน มีรถเยอะ ไม่ค่อยสะอาด” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงณัฐณิชา ชาครจิรเกียรติ นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูได้พาไปศึกษา ได้แก่ วัดอนงคารามวรวิหาร วัดอรุณราชวราราม
วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชุมชนกุฎีจีน วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร การ
เตรียมตัวก่อนไปศึกษานอกสถานที่ คือ การศึกษาเส้นทาง การศึกษาข้อมูล การเตรียมของใช้
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ส่วนตัว เช่น น้ำดื่ม เงิน ค่าใช้จ่าย คือ ซื้อของฝาก 50 บาท น้ำดื่ม 10 บาท ซื้อของที่ระลึก 150 
บาท หลังจากไปศึกษาก็จะเล่าให้พ่อแม่ฟัง จัดบันทึกไดอารี่ประจำวันของตัวเอง แหล่งเรียนรู้ที่ไป
จะแจกขนม น้ำดื่ม สมุดบันทึก แผ่นพับ ปัญหา คือ แดดร้อน รถเยอะ สุนัขเห่า ไม่สะอาด ไม่
ปลอดภัย อยากไปวาดรูปในสถานที่เก่าแก่” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงจันทรา บุตรเงิน นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขามอ วัดกัลยาณมิตร
วรวิหาร กุฎีขาว กุฏีจีน โบสถ์ซางตาครู๊ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง พระมหาเจดีย์ การเตรียมตัว คือ 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาเส้นทาง การเตรียมของใช้ส่วนตัว กระเป๋า หมวก โทรศัพท์ 
เงิน น้ำดื่ม ปากกา สมุด ค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท มีซื้อน้ำดื่ม 40 บาท ซื้อขนม 15 บาท ซื้อ
ของกิน 30 บาท หลังจากนั้นก็กลับมาทำรายงาน จัดนิทรรศการ เล่าให้พ่อแม่ฟัง และทำการ
แสดง แหล่งเรียนรู้ได้แจกเครื่องดื่ม ของกิน ใบแผนที่ แผ่นพับประวัติความเป็นมา ปัญหา คือ 
แดดร้อน มีรถเยอะ ไม่สะอาด อยาให้มีเวลามากกว่านี้ อยากให้ไปศึกษาที่ต่างจังหวัด” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงนันทกาญ นันทะโคตร นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่เคยไปศึกษา ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร โบสถ์ซาง
ตาครู๊ส เขามอ ศาลเจ้าเกียนอันเกง พระมหาเจดีย์ ชุมชนกุฎีจีน การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา คือ 
การศึกษาข้อมูล การศึกษาเส้นทาง การเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ขวดน้ำ ร่ม ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่า
น้ำดื่ม 10 บาท ค่าขนม 5 บาท ค่าของฝาก 100 บาท ค่าอาหาร 40 บาท รวมเป็นเงิน 155 บาท 
กลับมาแล้วก็จัดทำรายงานส่งคุณครู จัดนิทรรศการ เล่าให้แม่ ฟัง แหล่งเรียนรู้ได้แจกเครื่องดื่ม 
นม ขนม มีวิทยากรมาบรรยายให้ฟัง มีแผ่นพับ มีแนวปฏิบัติ ปัญหา คือ อากาศร้อน รถเยอะ ไม่
สะอาด อยากให้โรงเรียนพาไปศึกษานอกสถานที่บ่อยๆ” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กชายภคพล กำแพงใหญ่ นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร 
โบสถ์ซางตาครู๊ส เขามอ พระมหาเจดีย์ ศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนกุฎีจีน การเตรียมตัว ได้แก่ 
การศึกษาข้อมูล การศึกษาเส้นทาง การเตรียมของใช้ส่วนตัว กระบอกน้ำ สมุด ปากกา ร่ม 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าน้ำดื่ม 12 บาท ค่าขนม 20 บาท ค่าข้าวกล่อง 40 บาท รวม 72 บาท กลับ
มาแล้วทำรายงานส่งคุณค่า จัดนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ได้แจกเครื่องดื่ม ขนม มีวิทยากรมา
บรรยาย มีแผ่นพับให้ความรู้ มีกฎระเบียบ ปัญหา คือ อากาศร้อน รถเยอะอันตราย ไม่สะอาด 
อยากให้โรงเรียนพาไปต่างจังหวัด เช่น ทะเล” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงเฑียรทิพย์ ชัยรัตน์ลี้ตระกูล นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 
21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เขามอ วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร การเตรียมตัว ได้แก่ การศึกษาข้อมูล การศึกษาเส้นทาง 
การเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ขวดน้ำ เงิน สมุด ปากกา ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าน้ำ 20 บาท ค่าขนม 
10 บาท รวม 30 บาท แหล่งเรียนรู้ได้แจกเครื่องดื่ม อาหารว่าง วิทยากรมาบรรยายความรู้ 
ปัญหา คือ อากาศร้อน รถเยอะอาจเกิดอันตราย ไม่สะอาด อยากให้คุณครูพาไปสวนสัตว์” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงนภัสสร หาสวนขวัญ นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัด วิหาร โบสถ์ เขามอ วัดแจ้ง วัดระฆัง วัดกัลยาณมิตร 
การเตรียมตัว ได้แก่ การหาข้อมูล การศึกษาเส้นทาง น้ำดื่ม กระเป๋า สมุด ดินสอ ปากกา 
ค่าใช้จ่าย คือ ค่าขนม 25 บาท ค่าน้ำดื่ม 20 บาท รวม 45 บาท กลับมาแล้วก็จัดทำรายงาน จัด
นิทรรรศการ เล่าให้พ่อแม่ฟัง แหล่งเรียนรู้ได้แจกน้ำดื่ม ขนม อาหาร ปัญหา คือ อากาศร้อน รถ
ติด ไม่สะอาด อยากให้โรงเรียนพาไปสวนสัตว์” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงวิคตอร์เรีย ภู่ทอง นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ วันที่สัมภาษณ์ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขามอ พระมหาเจดีย์ 
ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร โบสถ์ซางตาครู๊ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดพระ
แก้ว วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร อุทยานสมเด็จย่า การเตรียมตัว ได้แก่ การศึกษาข้อมูล 
การศึกษาเส้นทาง การเตรียมของใช้จำเป็น ของใช้ส่วนตัว สมุดจดบันทึก โทรศัพท์ กระเป๋าเป้ 
ขาดน้ำ กล่อง เงิน ค่าใช้จ่าย ประมาณ 150 - 200 บาท ได้แก่ ค่าน้ำ 10 บาท ค่ารถ 50 บาท 
เมื่อกลับมก็จัดทำรายงาน จัดนิทรรศการ เล่าให้พ่อแม่ฟัง แหล่งเรียนรู้ได้แจกเครื่องดื่ม ขนม มี
วิทยากรบรรยาย มีแผ่นพับความรู้ น้ำส้ม ปัญหา คือ อากาศร้อน รถเยอะอันตราย เวลามีจำกัด 
ไม่สะอาด อยากให้คุณครูพาไปศึกษานอกสถานที่ ต่างจังหวัด ทะเล” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กชายสุรเดษฐ์ วงษ์หาญ เด็กชายณัฐพงศ์ คล้าจีน นักเรียน โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ 
วันที่สัมภาษณ์ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน สรุปได้ว่าสถานศึกษามีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การจัดการและการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม มีรูปแบบแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา วัด และชุมชน รอบๆ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ วัด พิพิธภัณฑ์ ชุมชนเก่าแก่ โบสถ์ มัสยิด 
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 กรณีศึกษาที่ 3  ชุมชนบริเวณคลองบางหลวง 
 
 แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
 1. ชุมชนคลองบางหลวง 

ชุมชนริมคลองบางหลวง ตั้งอยู่ที่ เขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คือ ชุมชน
เก่าแก่ริมน้ำ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  คลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เดิมเคยเป็นแม่น้ำ 
เจ้าพระยาสายเดิมมาก่อน แต่เพราะเป็นแม่น้ำช่วงที่โค้งอ้อมกินบริเวณกว้าง เวลาแล่นเรือผ่านมาจึงทำให้
เสียเวลาในการเดินทางไปมาก ครั้งนั้น สมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์ ในแผ่นดิน กรุงศรีอยุธยาจึง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองลัดขึ้น ในปี พ.ศ.2065 เพ่ือร่นระยะทางและ ระยะเวลาสำหรับบรรดาพ่อค้า
ต่างชาติที่จะมาค้าขายเจริญ สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา ภายหลังจากขุดคลองแล้ว คลองที่ขุดกลับมี
ขนาดใหญ่โตขึ้นเพราะกระแสน้ำไหลมากัดเซาะชายฝั่งให้กว้างขึ้น ขณะที่แม่น้ำสายดั้งเดิมค่อยๆ เล็กลง กลาย
สภาพเป็นคลองสายหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันปากคลองทางฝั่งโรงพยาบาล ศิริราชเรียกกันว่า คลองบางกอกน้อย 
ส่วนปากคลองอีกด้านหนึ่ง ทางป้อมวิไชยประสิทธิ์เรียกกันว่า "คลองบางกอกใหญ่"  ส่วนเหตุที่เรียกคลอง
บางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงก็เนื่องจาก เมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มาสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี
นั้นข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านมาจับจองสร้างบ้านกัน อยู่ริมคลอง บางกอกใหญ่ เพราะ
เป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้อีก ชื่อหนึ่งว่า "คลองบางข้าหลวง" 
และเหลือเพียง “คลองบางหลวง” ในที่สุด 

คลองบางหลวงทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่า “ชุมชนริมคลองบางหลวง” ปัจจุบันยังเต็มไปด้วย
กลิ่น อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรง
เก่าแก่ วัดวาอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ จำนวนมากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ 
เด็กๆ วิ่งเล่น กันสนุกสนาน ส่วนคนเฒ่าคนแก่คอยมองตามและยิ้มด้วยความเอ็นดู ในขณะที่เรือหางยาวสีสวย
และเรือเมล์แล่น ผ่านไปมาเกือบตลอดทั้งวัน และนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ สำหรับการเยี่ยมชม 
“ชุมชนริมคลองบางหลวง” เริ่มจากวัดคูหาสวรรค์ หรือหากมาทางจรัญสนิทวงศ์ซอย 3 เข้ามาสุดซอย และ
ข้ามสะพานมาก็จะเจอบ้าน เก่าที่นำมาปัดโฉมใหม่เป็นร้านค้า ร้านกาแฟ สำหรับนั่งทานชมวิวรืมคลอง เป็น
ระยะทางเดินสั้นๆ ไปจนถึง บ้านศิลปิน (https://www.paiduaykan.com สืบค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 

คลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน 
เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมาสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี  เหล่าบรรดาข้าราชการขุน
นางชั้นผู้ใหญ่ได้มาจับจองพ้ืนที่บริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ สร้างบ้านเรือนซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังกรุงธนบุรี 
ชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้อีกชื่อว่า “คลองบางข้าหลวง” ต่อมาได้เพ้ียนเป็น “คลองบางหลวง” จนถึง
ปัจจุบัน ตลอดระยะทางความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ของคลองบางหลวง มีชุมชนอยู่มากมาย หลายชุมชน
มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อ หนื่งในนั้นคือชุมชนคลองบางหลวง ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 
หรือจะเข้าทางซอยเพชรเกษม 28 ก็ได้ ในทุกๆวัน โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวชมตลอด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมเช่าเรือเหมาลำเข้ามาชม สำหรับคนไทยจะมาทางรถ และ
เดินสัมผัสบรรยากาศโดยรอบชุมชน ชมสถานโบราณสำคัญๆ เช่น วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร และวัดกำแพงบาง
จาก มีของที่ระลึกหลากหลายจำหน่าย นั่งรับประทานอาหาร พร้อมให้อาหารปลาริมคลองรับลมเย็นๆ  เสน่ห์
ของชุมชนบางหลวงที่ทุกคนไม่ควรพลาด คือการมาชมการแสดงและงานศิลปะที่ "บ้านศิลปิน" บ้านไม้ทรง
มะนิลารูปตัวแอล สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าอายุกว่า 100 ปี ถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะ
หลากหลายแขนง และยังเป็นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะอีกด้วย ซึ่งเปิ ดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 

https://www.paiduaykan.com/province/central/bangkok/klongbangluang.html
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เนื่องจากความเจริญได้คืบรุกเข้ามาชุมชนอยู่ตลอดเวลา นางลุ้ย ล้อฉัตรนพคุณ อายุ 74 ปี อาชีพขายอาหาร
ปลาให้นักท่องเที่ยวเล่าว่า “ตนอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เมื่อก่อนคลองนี้ตื้นไม่ได้ลึกเหมือนตอนนี้ การเดินทาง
ของคนที่นี่ในสมัยก่อนใช้เรือ จึงมีเรือเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรือรับจ้าง ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากถนน
หนทางได้ตัดเข้ามายังชุมชน ทุกคนก็หันไปใช้รถกัน เรือรับจ้างก็เลยผันตัวเองให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียวเพราะมีรายได้ดีกว่า ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ”  หากได้ลองนั่งเรือล่องไป
ตามลำคลองจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นอดีต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไม้เก่าสลับกับบ้านสไตล์ใหม่ ผสมกับ
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชน อีกทั้งความงามของธรรมชาติริมฝั่งคลองที่ยังหลงเหลือให้เห็น การเดินทาง ได้แก่ 
ทางเข้าฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 จากปากซอยมีบริการรถสองแถวและรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้ามาสุด
ซอย ทางเข้าฝั่งถนนเพชรเกษม ซอย 20 จอดรถที่วัดกำแพง ทางเข้าฝั่งถนนเพชรเกษม ซอย 28 จอดรถที่วัด
คูหาสวรรค์ (https://www.bangkokbiznews.com สืบค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

 
ภาพ 4.213  คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
ภาพ 4.214  ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/747355
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ภาพ 4.215  บ้านพักเรือนคุณย่า ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.216  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.217  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.218  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.219  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

2. ตลาดน้ำคลองบางหลวง 
ตลาดน้ำคลองบางหลวงเป็นตลาดน้ำท้องถิ่นริมคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่กรุงศรี

อยุธยา ตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภายในตลาดน้ำประกอบด้วยชุมชน อาคารไม้เก่าแก่สูง 2 ชั้น
เรียงรายตลอดริมฝั่งคลองบางหลวง ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผม นิทรรศการชุมชน ซึ่ง
รวบรวมของเก่าต่างๆ ไว้หลายชนิด นอกจากนี้รอบๆ ตลาดน้ำ ยังประกอบด้วยวัดกำแพง (บางจาก) ซึ่งเป็นวัด
เก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ภายในตลาดน้ำยังประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจทั้ง บ้านศิลปิน ซึ่งเป็นบ้านเก่าของ 
“ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ และเป็นที่รวมตัวของของ 
กลุ่มศิลปินที่รัก งานศิลปะ เป็นอาคารที่มีคอร์ทตรงกลางสร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 
สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพ้ืนที่เก่าของวัดกำแพง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดแสดง
หุ่นละครเล็กให้รับชมฟรีอีกด้วย ปัจจุบันตลาดน้ำคลองบางหลวง จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวริมคลองแห่ง
หนึ่งในเขตภาษีเจริญ เช่นเดียวกับตลาดน้ำวัดนิมมานรดี ตลาดน้ำแห่งนี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากคนไทย และ
ชาวต่างชาติ โดยเป็นเส้นทางผ่านของเรือหางยาว และยังเป็นเส้นทางปั่นจักรยานอีกด้วย โดยตลาดน้ำแห่งนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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เป็นตลาดกลางวันเปิดในเวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563) 

 
ภาพ 4.220  บ้านงานศิลปะ ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
ภาพ 4.221  ร้านอาหาร ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

 
ภาพ 4.222  ร้านกาแฟบางหลวง ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ภาพ 4.223  บ้านของเล่น ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.224  ร้านขายของที่ระลึก ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.225  ร้านสิ่งละอันพันละน้อย ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.226  ร้านสิ่งของเครื่องใช้ ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.227  บ้านศิลปะ ตลาดน้ำคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.228  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.229  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.230  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.231  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.232  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.233  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.234  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.235  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.236  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.237  ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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 3. บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 
บ้านศิลปินคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 309 ถนนเพชรเกษมสายเก่า แขวง

ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553 โดยเป็น
บ้านของตระกูลช่างทองที่เก่าแก่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงบ้านศิลปินให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้บรรดา
ศิลปินที่รักในงานศิลปะได้มาโชว์ฝีมือการแสดงศิลปะให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่รักในงานศิลปะที่เข้ามาชม 
ภายในอาคารแห่งนี้เป็นบ้านไม้ทรงมนิลารูปตัวแอล มีแกลอรี่สำหรับชมผลงานศิลปะ ภายในมีการทำ
เครื่องประดับ มีการฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องประดับให้กับผู้ที่สนใจฟรีโดยไม่คิดค่าอบรม ด้านล่างแบ่งเป็น
มุมขายของที่ระลึกและโปสการ์ด มีมุมสำหรับนั่งกินกาแฟ ให้อาหารปลา และหุ่นละครเล็กที่นำมาจัดแสดง 
บริหารจัดการโดยเอกชน ประเภทพิพิธภัณฑ์ คือ วิถีชิวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และศาสนา เบอร์
ติดต่อ โทรศัพท์ 089-1253949 วันและเวลาทำการ คือ เปิดวันจันทร์ - อังคาร ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. ไม่
เก็บค่าเข้าชม การเดินทาง ได้แก่ รถยนต์ส่วนตัว ขับรถมาที่วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ซอยเพชรเกษม 28 จากวัด
ให้เดินทางมาเรื่อยๆ หรือซอยเพชรเกษม 20 จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ขึ้นสะพานแล้วจะเจอตรอกทางขวามือ เพ่ือ
เดินไปทางสะพานคลองบางหลวงน้อย บ้านศิลปินจะอยู่ริมคลอง รถโดยสาร นั่งรถสองแถวจากซอยจรัญสนิท
วงศ์ 3 หรือนั่งรถจักรยานยนต์เข้าไป จะเจอสะพานคลองบางหลวงน้อย เรือโดยสาร มาทางเรือจากท่าช้าง
มายังคลองบางหลวงได้ (https://www.museumthailand.com/th/museum/Baansilapin สืบค้นวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2563) 

บ้านศิลปินเป็นบ้านเก่าของ “ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขาย
บ้านหลังนี้ให้กับ คุณชุมพล อักพันธานนท์ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของกลุ่ม
ศิลปินที่รักงานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่ าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อ
มุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพ้ืนที่เก่าของวัดกำแพง ด้านบนของตัว
อาคารเปิดเป็นแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุก
ชีวิตให้ชุมชนคลองบางหลวงได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ถือเป็นจุดสำคัญของที่นี่เลยก็ว่าได้ ภายหลังอาคารหลังนี้
ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ทำงานและรักงานศิลปะ โดยยังคงสภาพเก่าของตัว
อาคารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของตั้งใจจะทำทุกอย่างให้กลมกลืนกับชุมชน ด้านบนของตัวอาคารเปิด
เป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆ ซึ่ง
หนึ่งในนั้นมีการทำเครื่องประดับรวมอยู่ด้วย โดยผู้ดูแลบ้านศิลปินเล่าว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ทำเครื่องประดับ
เป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ตั้งแต่สมัยก่อน และทุกวันนี้ยังสามารถใช้ได้จริง ทุกวันอาทิตย์ที่นี่จะมีการ
ฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องประดับให้กับผู้ที่สนใจฟรีโดยไม่คิดค่าอบรม ด้านล่างแบ่งเป็นมุมขายของที่ระลึก
และโปสการ์ด มีมุมร้านกาแฟให้ได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งจิบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง บางช่วงจะมีเรือหางยาว
พานักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมาทำความรู้จักกับสถานที่เก่าๆ ในเมืองกรุง บ้านศิลปินคลองบาง
หลวง เปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ชุมชนคลองบางหลวงยังมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ 1) ร้านหนังสือปิ่นโต มี
หนังสือทั้งเก่าและใหม่วางจำหน่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในราคาไม่แพง โดยรายได้จากการจำหน่าย
หนังสือนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอีกด้วย 2) ร้านขายสินค้าโอทอป ขายของที่ระลึก เช่น กระเป๋า พวง
กุญแจ เสื้อ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และของใช้จิปาถะมากมาย 3) บ้าน ศ.จิตรกร  บ้านเก่าแก่ที่โชว์งานศิลปะ
ต่างๆ รวมทั้งรับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที 4) ร้านบ้านของเล่น ร้านขายกาแฟเครื่องดื่มและ
ของเล่นในสมัยอดีต มุมหนึ่งของร้านก็จะขายกาแฟเครื่องดื่ม ด้านหน้าตกแต่งด้วยของโบราณ เช่น ปิ่นโตรุ่น
เก่าหลายขนาด กระป๋องนมตราหมีโบราณ มีที่ให้นั่งรับประทานริมน้ำแบบสบายใจ รวมทั้งมีของประดับ
ตกแต่งต่างๆ ที่น่าสนใจ (https://www.paiduaykan.com สืบค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Baansilapin
https://www.paiduaykan.com/province/central/bangkok/klongbangluang.html
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ภาพ 4.238  บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
ภาพ 4.239  การแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
ภาพ 4.240  ร้านกาแฟ บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.241  ร้านกาแฟ บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.242  ร้านของที่ระลึก บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.243  ร้านศิลปะ บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.244  บริเวณนั่งชมการแสดง บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.245  เรือนไทยสองชั้น บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.246  ลานแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.247  เจดีย์ บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.248  ร้านค้าบริเวณบ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 
 4. วัดทองศาลางาม 

วัดทองศาลางาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 247 ถนนเพชรเกษม ซอย 20 คลองบางหลวงน้อย แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 แต่ไม่ทราบประวัติการก่อสร้าง ในสมัยก่อน
ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทองล่าง” หรือ “วัดทอง” แต่ปัจจุบันเรียกว่า “วัดทอง” หรือ “วัดทองบางไผ่” แต่นาม
วัดทางราชการ คือ “วัดทองศาลางาม” และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2320 วัดทองศาลา
งาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ดินตั้งวัด 20 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับวัดกำแพงบางจาก ทิศใต้
ติดต่อกับโรงเรียนวัดทองศาลางามและบ้านประชาชน ทิศตะวันออกจรดคลองบางหลวงน้อย  ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้านประชาชน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูฝนและน้ำหลาก การคมนาคมสะดวกทั้งทาง
บกและทางน้ำ โดยมีคลองบางหลวงน้อย และซอยเพชรเกษม ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  1) 
อุโบสถกว้าง 11.75 x 21.25 เมตร ก่อสร้างแบบทรงไทยก่ออิฐถือปูน เมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา ขณะนี้ชำรุด
ทรุดโทรมมากและทางวัดกำลังสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทน ขนาดกว้าง 9 x 24 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน 
2) ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 x 21 เมตร ก่อสร้างด้วยไม้ 3) กุฏิสงฆ ์มี 9 หลัง สร้างด้วยไม้ 2 หลัง เป็นครึ่งตึก
ครึ่งไม้ 6 หลัง 4) ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัยกรุงธนบุรี ส่วน
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พระประธานอุโบสถหลังใหม่ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  10  ได้ เสด็จพระราชดำเนิ นทรงประกอบพิธี เททองหล่อ  ซึ่ งขณะนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว 
(http://goldfm9825.blogspot.com สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.249  วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.250  พระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goldfm9825.blogspot.com/p/31321.html
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ภาพ 4.251  พระประธาน ภายในพระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.252  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.253  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.254  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-532- 
 

 
ภาพ 4.255  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดทองศาลางาม 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 
 5. วัดกำแพงบางจาก 

วัดกำแพงบางจาก ตั้งอยู่เลขที่ 299 ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่คลองบางหลวง ฝั่งธนบุรี ในอดีตล้วนเต็มไปด้วยท้องร่อง สวนผลไม้ และยังมีพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน นั่นคือ วัดกำแพง (คลองบางจาก) หรือวัดกำแพงบางจาก ซึ่งเป็นวัดโบราณมี
มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ในเขตธนบุรี เป็นวัดขนาดเล็กท่ีมีการวางผังได้อย่างลงตัว แต่
ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ได้เกือบครบถ้วนทั้งสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถ แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่สร้าง
หรือบูรณะขึ้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากแต่เป็นความโชคดีที่วัดกำแพงแห่งนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจาก
เส้นทางคมนาคม ประกอบกับเป็นวัดขนาดเล็กจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ ทำให้ยังคงสามารถรักษาสภาพ
ดั้งเดิมไว้ได้ วัดกำแพงตั้งอยู่ริมคลองบางหลวง หรือเรียกว่า “คลองบางกอกใหญ่ตอนใน” ช่วงที่เรียกกันว่า 
“คลองชักพระ” 

ประวัติความเป็นมาของวัดกำแพงบางจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด มีเรื่องเล่าโดย
หลวงพ่ีอ้วน (พระพินิจ อสุนี ณ อยุธยา) สันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา 
“จีนสือ” ขุนนางเชื้อสายจีนในกรมท่าซ้าย ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการบูรณะวัด การปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่หลายครั้ง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ดังปรากฏนามของ “พระพิศาลผลพานิช” ลาน
หน้าพระอุโบสถด้านซ้ายและด้านขวามีพระวิหารหลังเล็กอยู่ข้างละหลัง หลังหนึ่งเป็นที่ป ระดิษฐานหลวง
พ่อบ้านแหลมจำลอง ส่วนวิหารอีกฝั่งถูกปิดตายมากว่า 80 ปี เพ่ิงมีการเปิดวิหารเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยเจ้า
อาวาส “พระครูศรีปริยติยานุรักษ์” ท่านเล่าว่ามีพระพุทธรูปมาเข้าฝันบอกว่า “เราอึดอัด” จึงได้เปิดวิหารที่
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ถูกปิดตายนี้ออก พบพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากท้ังทำจากสัมฤทธิ์และไม้ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปยืนปาง
ห้ามสมุทร พระพุทธรูปปางมารวิชัย บางส่วนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ลักษณะโดยรวมพระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่วัสดุที่ได้ประดับส่วนต่างๆ ได้รับ
อิทธิพลศิลปะจีนเป็นแนวพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังอัน
ทรงคุณค่า และมีความสวยงามมาก ตอนนี้เริ่มเลือนหายไปมากแล้ว นอกจากนี้ยังพบลวดลายประดับแบบจีน
ที่สลักเสลาได้งดงามละเอียดอยู่บนแท่งหินต่างๆ เช่น เสาหินข้างบันไดของพระอุโบสถ และยังพบรูปสลักหิน
สิงโตจีนบนแท่นหินนี้ด้วย ในบริเวณวัดกำแพง คลองบางจากนี้ มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 7 องค์ ประกอบด้วย  
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ มี 2 องค์ องค์แรกอยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ ฐานเจดีย์ด้านนอกตั้งอยู่เสมอ
กับแนวกำแพงกั้นเขตพุทธาวาส องค์ที่สองอยู่ในเขตรั้วชาวบ้านบริเวณปากคลองบางจากฝั่งตะวันตก (บ้าน
ศิลปิน) เจดีย์ทั้งสองมีความสูงประมาณ 10 เมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา หากย้อนเวลา
กลับไปได้ เมื่อครั้งวัดยังสมบูรณ์อยู่ คงจะสวยงามไม่แพ้วัดหลวงบางวัด เพราะดูจากพระอุโบสถ พระวิหาร 
พระเจดีย์ จิตรกรรมฝาผนัง ลายปูนปั้น ฝีมือช่างล้วนมีความงดงามประณีตเป็นอย่างมาก 

คลองบางหลวงทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่า “ชุมชนริมคลองบางหลวง” ปัจจุ บันยังเต็มไป
ด้วยกลิ่นอายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
รูปทรงเก่าแก่ ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ ดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ เรือหางยาวสีสวยและเรือเมล์แล่น 
ผ่านไปมาเกือบตลอดทั้งวัน บ้านเก่าที่นำมาปรับโฉมใหม่เป็นร้านค้า ร้านกาแฟ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร 
ชุมกาแฟ ชมวิวริมคลอง ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ้านศิลปิน แหล่งศึกษาหาความรู้ สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่
รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะ และยังมีการแสดงหุ่นละครเล็ก เปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่นี่จึง
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
(https://www.museumthailand.com/th สืบค้นวันที่ 13 มีนาคม 2563) 

 
ภาพ 4.256  พระพุทธรูปหน้าพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 

https://www.museumthailand.com/th/1807/storytelling/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81/
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ภาพ 4.257  หลวงพ่อบุษราคัม พระประธานในพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.258  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.259  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.260  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.261  จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.262  หลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง ภายในพระวิหารด้านซ้าย วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.263  วิหารบริเวณหน้าอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.264  เจดีย์ วัดกำแพงบางจาก 
บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.265  ศาลาหลวงปู่พูน วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.266  สวนสมุนไพรไทย ศูนย์เรียนรู้ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.267  สวนสมุนไพรไทย ศูนย์เรียนรู้ วัดกำแพงบางจาก 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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 6. วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เดิมเรียกชื่อว่า “วัดศาลาสี่หน้า” ตั้งอยู่เลขที่ 233 ซอยเพชรเกษม 28 แขวง

คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ 
“ลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละ
สองปีก เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา และใบสีมาที่เป็นสีมาคู่ ทำด้วยหินทรายแดง ฝีมือช่างอยุธยาตอน
ปลาย ส่วนซุ้มสีมานั้นสร้างเพ่ิมเติมขึ้นที่หลัง แบบเดิมใบสีมาประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเท่านั้น” ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จาก “วัดศาลาสี่หน้า” เป็น “วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร” 
ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้
ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2320 วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
นิกายมหานิกาย (https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.268  วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ชุมชนคลองบางหลวง 

บันทึกภาพ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
ภาพ 4.269  วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 
บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2320
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/
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ภาพ 4.270  พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.271  หอไตรกลางน้ำ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.272  หอไตรกลางน้ำ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.273  วิหารบริเวณหน้าวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.274  จิตรกรรมฝาผนัง วิหารบริเวณหน้าวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.275  จิตรกรรมฝาผนัง วิหารบริเวณหน้าวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.276  จิตรกรรมฝาผนัง วิหารบริเวณหน้าวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.277  ศาลาท่าน้ำริมคลองบางหลวง วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร 

บันทึกภาพ: วันที่ 7 มีนาคม 2563 
 
 7. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

วัดโบสถ์อินทรสารเพชร ตั้งอยู่เลขท่ี 22 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งสันนิษฐานน่าจะสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุง
ศรีอยุธยา พ.ศ.2310 จากสิ่งก่อสร้างตัวโบสถ์ที่ออกแบบเป็นรูปเรือ พระประธานองค์ใหญ่ที่มีการหล่อด้วย
สัมฤทธิ์รมดำทั้งองค์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่างฝีมือจากประเทศลาว (สปป.ลาว) ด้วยพุทธลักษณะที่มีพระพักตร์
เล็ก พระวรกายใหญ่ตั้งตรงขัดสมาธิเพชรประดิษฐานในโบสถ์ที่มีทางเข้าเล็กเพราะในสมัยอยุธยานิยมสร้าง
พระประธานองค์ใหญ่และสร้างโบสถ์คลุมพระประธาน องค์พระประธานมีพระพุทธสาวกเคียงข้างซ้ายขวา 
ภายนอกโบสถ์ยังมีวิหารพระพุทธรูปนั่งที่มีพุทธลักษณะคล้ายพระปรางค์เลไลย์และพระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ
ลักษณะคล้ายกับพระพุทธไสยยาสที่วัดพระเชตุพนอีกด้วย มีเรื่องเล่าขานว่าน่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายกรุง
ธนบุรี ปี พ.ศ.2400 (ไม่มีหลักฐานแน่ชัด มีเพียงการถวายวิสุงคามสีมาที่จดลงบันทึก) สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พฺรหฺมรํสี) ได้ล่องเรือธุดงค์มาในเส้นทางคลองบางหลวง เมื่อท่านมาถึงบริเวณวัดแห่งนี้พบเพียงโบสถ์ร้าง 
มีเพียงพระประธานหลวงพ่อดำตั้งเด่นอยู่ด้านใน ไม่มีพระและเณร ในขณะนั้น  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  
พฺรหฺมรํสี) จึงมีดำริให้บูรณะวัดนี้ ด้วยแรงศรัทธาจากชาวบ้านแถวนั้น จึงช่วยกันบูรณะและเรียกชื่อวัดตาม
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สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ว่า “วัดโบสถ์” ส่วนคำว่า “อินทรสารเพชร” น่าจะมาจากสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมต่างๆ ที่ตกแต่ง เพราะลักษณะการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นรูปเรือมีประตูหน้าเพียงด้านเดียว ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นโบสถ์มหาอุตต์ที่ใช้ประกอบพิธีศาสนกิจ แล้วยังใช้ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกจะเกิดความเข้มขลัง
เป็นเท่าทวีคูณ ยังมีรูปเทวดานางฟ้าและพระอินทร์อักขระยันต์สนตราประจำประตู ในส่วนด้านหน้าและ
ด้านหลังของโบสถ์มีพระปรางค์ตั้งเด่น ซึ่งพระปรางค์องค์ด้านหน้ามีลักษณะสถาปัตยกรรมการก่อสร้างคล้าย
กับพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในลักษณะย่อส่วนลงมา ยังมีประวัติความเชื่อต่อมาว่า
หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ท่านได้กล่าวขานนามวัดนี้ว่า “วัดโบสถ์อินทรสารเพชร” หรือ
สารจากพระอินทร์ คือ เรื่องของตำนานพระปรางค์องค์หน้าโบสถ์ซึ่งในช่วงที่ชาวบ้านได้บูรณะพระปรางค์ ได้
พบหน้ากากพระพุทธรูปเพียงครึ่งหน้าวางพิงพระปรางค์ ชาวบ้านที่พบเห็นหวาดกลัว จึงนำหน้ากากนี้ไปติดไว้
ระหว่างกลางหน้าประตูโบสถ์มาจนถึงทุกวันนี้ 

พ.ศ.2496 ตามหลักฐานรอยเขียนที่เพดานโบสถ์ วภ 2496 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์จากโบสถ์ที่
ไม่มีหน้าต่าง ได้ขยายยืดออกเป็น 8 หน้าต่าง และเพ่ิมประตูหลัง อดีตเจ้าอาวาส คือ หลวงพ่อเส่ง ที่ระบุไว้
เป็นรูปปั้น ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรูปหลายนามแต่ก็ยังมีความเชื่อ
และคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ร่ำลือว่าวัดนี้มีแรงอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับมากมายจึงยากที่จะบูรณะ จึงทำให้วัดนี้
รกร้างมาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย มีมุข 
ได้รับบัญชาให้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร ซึ่งตามนิมิตท่านว่านัตโบโบยี (เทพทันใจ) ได้ลงมา
ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์อินทรสารเพชร ท่านจึงเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพทั้งภายในและ
โดยรอบวัดรวมระยะเวลา 3 ปี แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยความเชื่อและความศรัทธา รวมถึงแรงอาถรรพ์ต่างๆ 
พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย มีมุข ก็ไม่ได้ย่อท้อจึงคิดดำริในการทะนุบำรุงและต่อยอดพระพุทธศาสนาด้วย
การสร้างถาวรวัตถุ ถาวรสถานและมงคลสถานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน  
(https://pantip.com/topic สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2563) 
 

 
ภาพ 4.278  วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 
บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 

 
 
 
 

https://pantip.com/topic/38072908
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ภาพ 4.279  พระอุโบสถ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.280  พระประธาน ภายในพระอุโบสถ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 

 
ภาพ 4.281  พระวิหาร วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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ภาพ 4.282  วิหารบริเวณหน้าวัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

บันทึกภาพ: วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 
 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียนมีสาระสำคัญดังนี้ 
 

“แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของโรงเรียน ได้แก่ วัดทองศาลางาม วัดกำแพงบางจาก วัดคูหา
สวรรค์วรวิหาร วัดโบสถ์อินทรสารเพชร ชุมชนคลองบางหลวง บ้านศิลปิน ตลาดน้ำคลองบาง
หลวง และวัดใกล้ๆ โรงเรียน แนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การบูร
ณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เช่น วิชาสังคมศึกษา วิชาศิลปะ ไม่ได้
จัดทำเป็นสาระท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น เพราะแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้โรงเรียน เมื่องถึงคาบสอนใน
รายวิชา ครูก็สามารถพานักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ได้ เช่น ไปศึกษาเกี่ยวกับพระอุโบสถ 
พระวิหาร พระพุทธรูป ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ทุกสัปดาห์จะนิมนต์
หลวงพ่อที่วัดทองศาลางามมาให้ความรู้และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นประจำ” 
ผู้ให้ข้อมูล : นายสิทธิชัย พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“ผมเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา ก็นำแหล่งเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษา โดยการบูรณาการเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ได้จัดทำเป็นสาระท้องถิ่น เมื่อถึงเนื้อหาที่นักเรียนควรได้
ออกไปศึกษาชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีในวันสำคัญต่างๆ นักเรียนก็จะ
ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา ในเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะพานักเรียนไปวัด ไปนั่งสมาธิ 
ไปศึกษาเกี่ยวกับพระอุโบสถ พระวิหาร และภาพจิตกรรมฝาผนัง นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้
นิมนต์หลวงพ่อที่วัดทองศาลางามมาสอนธรรมะให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์อยู่เสมอ ปัญหาที่พบ 
คือ เวลาไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีคาบสำหรับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้อง
บูรณาการในรายวิชา ซึ่งมีเพียง 1 คาบ แต่ก็ได้แก้ปัญหา คือ พาไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆ 
โรงเรียน หรือถ้าหากเป็นคาบเรียนช่วงบ่าย ก็พาไปศึกษาแล้วก็มอบหมายงานต่อให้นำมาส่งใน
ครั้งต่อไป” 
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ผู้ให้ข้อมูล : นายปรีดา โคตรภู ครู โรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 
 
“ผมเป็นครูสอนวิชาศิลปะ โดยธรรมชาติวิชาก็ต้องพานักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้อยู่แล้ว เช่น 
พานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมของพระอุโบสถ พระวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
พระพุทธรูป สอนสอดแทรกไปในเนื้อหาที่สอน อีกอย่างคือการพานักเรียนไปฝึกวาดรูป ก็มีทั้งที่
ไปที่วัด และไปที่ชุมชนคลองบางหลวง และตลาดริมคลองบางหลวง เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของคลองบางหลวงด้วย ปัญหาที่พบ คือ เวลาไม่เพียงพอ เพราะมีเวลาเพียงแค่ 1 คาบ แต่ก็
แก้ไขปัญหาโดยใช้ช่วงบ่าย พานักเรียนไปแล้วก็มอบหมายงานให้ทำต่อจนเสร็จ นักเรียนก็จะได้
ไม่ต้องรีบ และทำงานจนสำเร็จ” 
ผู้ให้ข้อมูล : นายนพรัตน์ เครือเช้า ครู โรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 
 
“คุณครูได้พาพวกเราไปศึกษาหาความรู้ที่วัดกำแพงบางจาก วัดทองศาลางาม วัดคูหาสวรรค์
วรวิหาร บ้านศิลปิน ตลาดนำวัดทองศาลางาม การเตรียมตัว คือ การเตรียมเงินไว้ซื้อของกิน จัด
กระเป๋า และเตรียมขนม การไปศึกษานอกสถานที่ทำให้ได้ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
โดยแหล่งเรียนรู้ที่ไป เช่น วัด ได้แจกขนม เครื่องดื่ม และมีวิทยากรมาให้ความรู้ทำให้สนุกในการ
ทำกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เริ่มต้นก็รู้จากคุณครู ปัญหาที่พบ คือ ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อมีน้ำขัง สกปรก ถนนแคบ มีกลิ่นที่ไม่ดี มีขยะเยอะ สิ่งที่อยากให้โรงเรียนดำเนินการเพ่ิมเติม 
คือ พาไปศึกษานอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เพราะจะทำให้ได้ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงศรุดา แซ่อ้วง นักเรียน โรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา คือ วัดทองศาลาลาม วัดกำแพงบางจาก ตลาดคลองบางหลวง 
ตลาดนัดวัดทองศาลางาม ค่าใช้จ่าย คือ ซื้ออาหารปลา 20 บาท และซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมที่ทำ คือ 
ไปทำจิตอาสา ไปเก็บขยะ ซึ่งทางวัด ชุมน ก็มีน้ำดื่ม และขนม แจกให้นักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ก็จะรู้จากคุณค่า พ่อแม่ และอินเทอร์เน็ต ปัญหาที่พบ คือ ฝนตก แดดจัด มีขยะเยอะ
และกลิ่นเหม็น อยากให้โรงเรียนพาไปศึกษานอกสถานที่ เช่น สวนสัตว์ ตลาด” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงไพจิตรา จิรัชดา นักเรียน โรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดทองศาลางาม วัดกำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์
วรวิหาร ตลาดน้ำคลองบางหลวง ค่าใช้จ่าย คือ ค่าอาหารปลา 20 บาท ซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมที่ไป 
คือ กิจกรรมจิตอาสา ไปเก็บขยะในชุมชน ซึ่งวัดและชุมชนมีขนมและน้ำดื่มแจกหลังทำกิจกรรม 
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จะรู้จากคุณครู เพ่ือน และอินเทอร์เน็ต ปัญหาที่พบ คือ แดด
ร้อนมาก ฝนตก สถานที่เปียกแฉะ มีขยะเยอะ อยากให้โรงเรียนพาที่ศึกษานอกสถานที่ที่สวนสัตว์ 
เพ่ือจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ” 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-547- 
 

ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงสกุลนี กิ่งถา นักเรียน โรงเรียนวัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่  24 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“แหล่งเรียนรู้ที่คุณครูพาไปศึกษา ได้แก่ วัดกำแพงบางจาก วัดทองศาลางาม วัดคูหาสวรรค์
วรวิหาร วัดโบสถ์อินทรสารเพชร ตลาดน้ำคลองบางหลวง บ้านศิลปิน ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าน้ำ ค่า
ขนม ค่าของฝาก กิจกรรมที่ไปทำ ได้แก่ การไปทำจิตอาสา การเก็บขยะ แหล่งเรียนรู้ได้แจกขนม 
น้ำดื่ม มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ แจกแผ่นพับ ใบความรู้ ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต คุณครู พ่อแม่ เพ่ือน โทรทัศน์ เพ่ือนบ้าน พ่ีน้อง การเตรียมตัว ได้แก่ สมุดบันทึก 
ปากกา โทรศัพท์ งบประมาณสำหรับซื้อสินค้าต่างๆ การไปเรียนรู้ได้มีการจัดบันทึกมาทำรายงาน 
ไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง การนำเสนอในชั้นเรียน การนำเสนอหน้าเสาธง ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่สะอาด 
ฝนตก แดดร้อน มีหลุมเยอะ ทางแคบ มีสุนัข อยากให้โรงเรียนพาไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ เพราะมี
ความรู้และมีของโบราณต่างๆ สวนสัตว์เพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด ได้ถ่ายรูปสัตว์
ที่ตัวเองชอบ ไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
สถานที่ตา่งๆ” 
ผู้ให้ข้อมูล : เด็กหญิงปิยะพร สาคร เด็กหญิงกาญจนา เกยกลาง เด็กชายศุภกร แซ่อ้วง นางสาว
ศิริวรรณ เจือนรัมย์ เด็กหญิงจิดาภา พุ่มอำนวย เด็กหญิงปิยาดา จรรยาวัฒน์ นักเรียน โรงเรียน
วัดทองศาลางาม สัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน สรุปได้ว่าสถานศึกษามีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม รูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมเป็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา วัด และชุมชน รอบๆ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม เช่น วัด ชุมชนเก่าแก่ ตลาดเก่าแก่ ตลาดน้ำ 
 
 กรณีศึกษาที่ 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตครูเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งยุคสมัยของการจัดตั้ง “โรงเรียน
ฝึกหัดครู” และ “วิทยาลัยครู” ที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในอดีตวิทยาลัยครูธนบุรี มุ่งเน้นการผลิตครูสตรี หรือครูอาชีวศึกษาด้านการอาชีพ 
ในขณะที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งเน้นการผลิตครูชาย ในปัจจุบันวิทยาลัยครูทั้งสองแห่งได้
ยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และมีคณะครุศาสตร์ที่ผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลากหลาย
สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีปรัชญาการ
จัดการศึกษา คือ “การเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เพ่ือท้องถิ่น” ดังนั้น การบริหารจัดการหลักสูตร และการ
พัฒนานักศึกษา ได้มีการบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ในทุกคณะก็ได้มีการบริการ
ทางวิชาการและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยถือเป็นอีกหน้าที่หลัก ดังนั้น ในการวิจัยส่วนนี้ที่เป็นการศึกษา
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการใช้ประโชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการศึกษา
รายกรณีชุมชนต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการพัฒนาครูเพ่ือ
ท้องถิ่นด้วย โดยผู้วิจัยได้เลือกนำเสนอกรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากเป็น
สถานที่ทำงานของผู้วิจัย และผู้วิจัยได้เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาเป็นเวลาประมาณ 15 ปี 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ตั้ งอยู่ เลขที่  172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลป์ยาณ์  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร โดยมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากการจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา” สังกัดกรม
อาชีวศึกษา และเปิดสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 ต่อมาได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2498 และได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา” เป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2504 และเป็น “วิทยาลัยครูธนบุรี” เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2513 และสามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 พ.ศ.
2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยครูจันทรเกษม วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูสวนดุสิต และวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามข้อบังคับ
ของสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการบริหารกลุ่มวิทยาลัย ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 โดยให้
วิทยาลัยครูดำเนินการร่วมกัน เรียกว่า “สหวิทยาลัย” พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อ 
พ.ศ.2538 โดยยกฐานะวิทยาลัยครูทุกแห่ง เป็น “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูธนบุรี จึงเปลี่ยนฐานะเป็น 
“สถาบันราชภัฏธนบุรี” ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหาร
การศึกษา สาขาไทยศึกษา สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
สาขาไทยศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 เป็นผลทำให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร และทำการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็น
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2549 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และใช้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา 
(https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย โดยในแต่ละ
สาขาวิชาได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ก็ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าไปด้วย 
 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของอาจารย์ และนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีสาระสำคัญดังนี้ 
 

“ผมสอนนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา วิชาที่ได้พานักศึกษาออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
คือ วิชาสัมมนาพุทธศาสนา โดยจะสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะลงลึกเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมและจิตรกรรมของพระอุโบสถ พระวิหาร พระพุทธรูป ว่าเป็นศิลปะแบบใด สมัยใด 
การลงภาคสนามนอกสถานที่มักจะพาไปวัดโพธิ์เพราะมีศิลปกรรมที่ งดงาม โดยนักศึกษาจะต้อง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/
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ถ่ายรูปพร้อมจัดทำเป็นรายงานเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นที่เลือกศึกษา และ
นำเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน นอกจากนั้น ก็จะมีการสุ่มถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เช่น พระ
เจดีย์ พระปรางค์ พระอุโบสถ พระวิหาร พระพุทธรูป แล้วให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดว่ามี
ส่วนประกอบอะไรบ้าง เป็นศิลปกรรมสมัยใด ในส่วนของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ก็จะพาไป
ศึกษานอกสถานที่ทุกชั้นปีเป็นประจำทุกปี โดยไปพักค้างคืนแล้วให้ศึกษาทั้งแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกันไป เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน พ่ี น้อง” 
ผู้ ให้สัมภาษณ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“หนูเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาที่ได้นำนักศึกษาออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่  คือ วิชาวรรณกรรมวินิต มีเป้าหมายคือให้นักศึกษาได้เห็นสถานที่จริงตาม
วรรณกรรมที่ได้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วรรณกรรม วรรณคดี และเกิดความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เมื่อได้ไปเป็นครูก็จะสามารถอธิบายและสอนนักเรียนได้
ถูกต้องและละเอียดชัดเจน เพราะเคยได้ไปมาแล้ว จังหวัดที่เคยไป เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี 
อยุธยา เพชรบุรี โดยส่วนใหญ่ก็จะมีวิทยากรบรรยายเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่
จริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตอนไปเป็นครู โดยจะเดินทางไปกลับในวันเดียวไม่ได้ค้างคืน ปัญหาที่
พบ ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ การบริหารเวลาในแต่ละสถานที่อาจคลาดเคลื่อน วิทยากรบาง
ท่านอาจให้ข้อมูลและความรู้ที่ไม่ครบถ้วน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“หนูเคยเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ รายวิชาคติชนวิทยา โดยนักศึกษาจะต้องลงไปศึกษา
ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ภาษาท้องถิ่น แล้วมาเขียนเป็นรายงานการวิจัย นักศึกษาจะทำงานเป็นกลุ่มๆ 5 
– 6 คน ชุมชนที่นักศึกษาลงไปศึกษามีทั้งที่ฝั่งธนบุรี จังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ในภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ อีกวิชาหนึ่ง คือ การวิจัยทางภาษาไทย ซึ่งจะมีนักศึกษาบางส่วน
ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับคติชนวิทยา ก็จะต้องลงไปศึกษาท้องถิ่นเช่นกัน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
“ผมเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาที่นักศึกษาต้องลงไปศึกษาชุมชน ท้องถิ่น 
หลักๆ จะเป็นรายวิชาคติชนวิทยา และการวิจัยทางภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาจะแบ่งงานกันเป็นกลุ่ม 
แต่ละกลุ่มจะต้องลงไปศึกษาชุมชน ท้องถิ่น เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ภาษาท้องถิ่น วิถีชีวิต ในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วนักศึกษาจะต้องจัดทำเป็นรายงานการวิจัย และมานำเสนอในชั้น
เรียน และส่งเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย พ้ืนที่ที่นักศึกษาลงไปศึกษามีทั้งที่ฝั่งธนบุรี และ
ต่างจังหวัดในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“พ่ีสอนนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รายวิชาที่นักศึกษาต้องลงไปศึกษาชุมชน คือ รายวิชาการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นักศึกษาจะทำงานกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน ลงไปศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยเจาะไปที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถมาเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศไทย มีทั้งที่พ้ืนที่รอบๆ มหาวิทยาลัยในฝั่งธนบุรี ฝั่งพระนคร จังหวัดรอบๆ 
กรุงเทพมหานคร เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม โดยนักศึกษาจะลงไปศึกษาใน
ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ และจัดทำเป็นรายงานการวิจัย นำเสนอในชั้นเรียน จัดนิทรรศการ 
และไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ
นำเสนอผลงานวิจัย ได้เห็นคุณค่าของผลงานตนเอง และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกูล อาจารย์ และผู้อำนวยการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 
 
“รายวิชาที่พ่ีได้มอบหมายงานให้นักศึกษาลงไปศึกษาชุมชน ท้องถิ่น คือ รายวิชาการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา นักศึกษาจะทำงานเป็นกลุ่มๆ ละ 5 – 7 คน ลงไป
ทำการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนต่างๆ ทั้งที่พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จังหวัดรอบๆ กรุงเทพมหานคร เช่น 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยไปศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แล้วมาจัดทำเป็นรายงานการวิจัยและนำเสนอในชั้นเรียน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
“เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รายวิชาที่อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ รายวิชาสังคมไทยและสังคมโลก โดยเป็นการทำงานกลุ่มๆ 6 คน ชุมชน
ที่ได้ศึกษา คือ ชุมชนตรอกเข้าเม่า โดยไปศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิตของชาวบ้าน การ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำข้าวเม่าหมี่ ให้ฝึก
ปฏิบัติ แล้วมาทำเป็นเอกสารรายงาน และนำเสนอในห้องเรียน นอกจากนั้น ได้ไปที่ชุมชนกุฎีจีน 
เป็นการไปศึกษาวันเดียว ชุมชนกุฎีจีนจะมีร้านทำขนม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมในชุมช
ก็จะอธิบายว่ามีขนมอะไรบ้าน มีส่วนประกอบอะไร ทำอย่างไร แต่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติเพราะน่าจะ
ยุ่งยาก ไปฟังเฉยๆ แล้วก็จดมาทำเอกสารรายงาน และนำเสนอในห้องเรียน มีค่าใช้จ่ายกลุ่มละ 
800 บาท ออกกันเองแล้วมาเฉลี่ยช่วยกัน ปัญหาในการไปเรียนรู้นอกสถานที่ คือ ไม่รู้เส้นทาง ไม่
เคยไป เลยไปไม่ถูก หลงทาง เพ่ือนบางคนก็ติดภารกิจไม่ได้ไป จึงไม่ได้ร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่
ได้รับ คือ ได้เรียนรู้ความเป็นมา วัด ชุมชน ซึ่งเราสามารถนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อได้ 
นำไปสอนนักเรียนได้” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวจารุวรรณ แพนดี นางสาวจุฑามาศ ทองนวล นางสาวมุกดา กิมหมัง นาย
ทรงกรด กาพย์แก้ว นางสาวกิตติยา สุขกิจ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วันที่สัมภาษณ์ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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“เป็นนักศึกษาสาขาวิฃภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รายวิชาที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนเชิงวัฒนธรรม คือ 
รายวิชาสังคมไทยและสังคมโลก เป็นงานกลุ่มๆ ละ 6 คน ได้ไปศึกษาที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำ
ข้าวเหนียวปิ้ง ที่ชุมชนวัดหิรัญรูจี ก็ไปฝึกทำเข้าเหนียวปิ้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งกลุ่ม 500 บาท ก็ออก
เงินกันเอง เฉลี่ยกัน นอกจากนั้นได้ไปที่ชุมชนมะนาวที่เขตราษฎร์บูรณะ ไปฝึกทำผ้ามัดย้อม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นก็สอนให้ฝึกทำผ้ามัดย้อม ต้องเตรียมเสื้อยืดไปคนละตัวๆ 100 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มอีก 500 บาท ไปศึกษาเรียนรู้เสร็จก็จัดทำเป็นเอกสารรายงานและนำเสนอใน
ห้องเรียน ปัญหาที่พบคือ หลงทาง การเดินทางไม่ค่อยสะดวก แล้วก็เรื่องงบประมาณ” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายณับกิตติ์ ผ่องใส นายนิติกร เมืองกลาง นายวัชรพงษ์ ประโยชน์ นางสาว
จุฑามาศ ชั่งสินค้า นางสาวจันทรกานต์ ปานชาติ นางสาวรุจิรา เยี่ยมชลคำ นักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ และนักศึกษา สรุปได้ว่ามีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการสู่
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่น และได้ลงไป
เรียนรู้ที่สถานที่จริง อันจะนำไปสู่การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ตอนที่ 6  รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาพ้ืนที่ชุมชนฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ผู้วิจัยสามารถ
กำหนดกลุ่มแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้เป็น 12 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพระราชวังเดิม ได้แก่ พระราชวังเดิม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดระฆังโฆสิ
ตารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี วัดโมลี
โลกยาราม วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลาดวังหลัง พิพิธภัณฑ์ศิริราช 
วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร กุฎีเจริญพาศน์ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร มัสยิดต้นสน วัดสังข์
กระจาย วัดวงศมูลวิหาร วัดละครทำ วัดสีหไกรสร วัดวิเศษการ วัดฉิมทายกาวาส วั ดอมรินทรารามวรวิหาร 
วัดใหม่พิเรนทร์ วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดครุฑ วิหารพระพุทธชินราสและพระสีวลี วัดอัมพวา วัดดุสิตาราม
วรวิหาร 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุมชนกุฎีจีน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน กุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร พิพิธภัณฑ์พระประยุรภัณฑาคาร เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เขตธนบุรี วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มัสยิดต้นสน มัสยิดบางหลวง 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัดสุวรรณารามวรวิหาร ได้แก่ วัดสุวรรณารามวรวิหาร ชุมชนบ้านบุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ชุมชนตรอกข้าวเม่า วัดศรีสุดาราม
วรวิหาร วัดใหม่ วัดใหม่ยายแป้น วัดบางขุนนนท์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดเจ้าอาม วัดภาวนาภิรตา
ราม วัดนครป่าหมาก วัดไก่เตี้ย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัดเปาโรหิตย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด พิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) วัดเปาโรหิตย์ วัดสิงห์ วัดทอง วัดใหม่เทพนิมิต วัดภคินีนาถวรวิหาร วัด
บวรมงคล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่าเรือวัดบวรมงคล วัดสวนสวรรค์ วัดคฤหบดี โรงทำเตาอ้ังโล่เก่า ชุมชน
บ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดดาวดึงษาราม วัดบางยี่ขัน วัดอมรคีรี วัดน้อยนาง
หงษ ์
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มคลองบางหลวง ได้แก่ ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง บ้านศิลปิน วัด
กำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร วัดทองศาลางาม วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

กลุ่มที่ 6 กล่มวัดปุรณาวาส ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรงเทพมหานคร วัดปุรณาวาส คลองมหาสวัสดิ์ 
ถนนอักษะ พุทธมณฑล หอศิลป์พุทธะ คลองทวีวัฒนา วัดสาลวัน ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดใหม่ผดุงเขต บ้าน
พิพิธภัณฑ์ ประตูน้ำฉิมพลี วัดศรีประวัติ หลวงพ่อโอภาสี บ้านนายไกรเรือนไทย วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะ 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มวัดอินทารามวรวิหาร ได้แก่ วัดอินทารามวรวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
วัดราชคฤห์ ตลาดพลู วัดจันทารามวรวิหาร วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม วัดเวฬุราชิน พิพิธภัณฑ์บ้านคุณ
หลวงฤทธิณรงค์รอน วัดกันตทาราม วัดบางสะแกนอก วัดบางสะแกใน ศาลเจ้าโอวเจี่ยหยี่อาเนี้ยเก็ง ศาลเจ้า
พ่อเสือ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร วงเวียนใหญ่ สถานีรถไฟบางกอกใหญ่ 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มคลองสาน ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดองคารามวรวิหาร พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดพิชยญาติการาม ศาลเจ้ากวนอูคลองสาน ศาลเจ้าพ่อเสือตลาด
สมเด็จ 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้แก่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ วัดอัปสรสวรรค์ 
วัดขุนจันทร์ วัดประดู่ฉิมพลี ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง วัดประดู่ ในทรงธรรม วัดนวลนรดิศวรวิหาร วัดท่าพระ วัด
นาคปรก วัดนางชีโชติการาม ประเพณีชักพระ 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มราษฎร์บูรณะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ วัด
ประเสริฐสุทธาวาส วัดพุทธบูชา บ้านครูน้อย วัดราษฎร์บูรณะ วัดบางประกอก วัดดาวคะนอง วัดกลา ง
ดาวคะนอง วัดบุคคโล วัดบางน้ำชน วัดสันติธรรมาราม วัดราชวรินทร์ วัดสุทธาราม วัดเศวตฉัตร วัดสุวรรณ 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มชุมชนมอญบางกระดี่ ได้แก่ ชุมชนมอญบางกระดี่ พิพิธภัณฑ์มอญบางกระดี่ วัดบาง
กระดี่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ชุมชนป่าชายเลนบางขุนเทียน ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
ตลาดน้ำศาลวัดท้ายนรสิงห์ วัดแสมดำ วัดบ้านไร่เจริญผล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดพันท้ายนรสิงห์ วัดแทน
วันดีสุขาราม วัดพรหมรังสี 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มตลาดน้ำตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลอง
ลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน วัดสะพาน วัดกระโจมทอง วัดพิกุล วัดเทพพล วัดจำปา วัดมะกอก วัดโพธิ์ โฮมส
เตย์บ้านสว่างจันทร์ อุทยาน ร.3 วัดเกาะ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร วัดปากน้ำฝั่งเหนือ วัดปากน้ำฝั่งใต้ บ้าน
จักรยาน ศาลพระแม่โพสพ วัดสิริวัฒนาราม วัดช่างเหล็ก วัดมณฑป วัดทองบางระมาด 

การพัฒ นารูปแบบการจัดการแหล่ งเรียนรู้ เชิ งวัฒ นธรรมแบบมีส่ วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง  
อัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานครในการวิจัยครั้งนี้พัฒนาจากองค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 1 ) บริบทชุมชน วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ เชิ งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ชุมชน ของชุมชนเขตพ้ืนที่ ฝั่ งธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 3) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนาได้
เป็นรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 

“WiTMRIP Model” 
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Local Wisdom :  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Cultural Tourism :  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Local Museum Development :  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
Local Learning Resource :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
Learning Integration :  การบูรณาการสู่การเรียนรู้ 
Public Relation :  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
Local Wisdom :  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ และเป็น
เมืองหลวงในยุคสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ได้แก่ ขนมไทย อาหารไทย 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารทั่วโลกได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว จึงเกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
นิยมวัฒนธรรมต่างประเทศ แล้วละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างจึงไม่มีผู้
สืบทอดจึงอาจสูญหายไปในที่สุด การลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนและสำรวจแหล่งเรียนรู้ พบว่า เจ้าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน ได้เริ่มปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้หันมาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้มาเรียนรู้
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป แนวทางดำเนินการ ได้แก่ การนำเข้าไปเรียนในโรงเรียน การเรียน
ในศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์ของวัดต่างๆ การเปิดสอนฟรีที่บ้านพักและชุมชนของภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ก็มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในเชิงธุรกิจได้ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ท้องถิ่น และ
ประเทศ เช่น ภูมิปัญญาด้านอาหารไทย ขนมไทย และศิลปะการแทงหยวกที่ชุมชนวัดจำปา ภูมิปัญญาด้าน
ขนมไทยที่ชุมชนกุฎีจีน ภูมิปัญญาการทำขันลงหินที่ชุมชนบ้านบุ ภูมิปัญญาการทำข้าวเม่าที่ชุมชนตรอกเข้า
เม่า ภูมิปัญญาการแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง 
 การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อีกแนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนา
ตลาดชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตผลทางการเกษตรที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ฝั่งธนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ซึ่งรูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ นั่นคือ “ตลาดน้ำ” ซึ่งเดิมทีในอดีตพ้ืนที่ฝั่ง
ธนบุรีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองมากมาย การเดินทางสัญจรไปมาก็ใช้ทางน้ำ ตลาดตามริมคลอง
ต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย หลายๆ ชุมชนจึงได้ริเริ่มและรวมตัวกันจัดตั้งตลาดน้ำขึ้นมาและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับ
โลก นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังถือเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีด้วย เช่น 
ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำวัดจำปา (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
ตลาดน้ำคลองบางหลวง ตลาดน้ำบางกอกน้อย อันเป็นตลาดน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจและบริหารจัดการโดยชุมชน 
นอกจากตลาดน้ำแล้ว ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกสองแห่ง คือ ตลาดนัดธนบุรี หรือสนามหลวง 2 เป็นแหล่งจำหน่วยต้นไม้ อุปกรณ์ทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้เป็นตลาดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเดินซื้อของ
เป็นจำนวนมาก และศูนย์กลางตลาดดอกไม้ เป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้ มาลัยดอกไม้ งานประดิษฐ์จากดอกไม้
ใบตองที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเป็นตลาดที่ย้ายมาจากตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดที่มีสถานที่เริ่มแออัดมากขึ้น ผล
การสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
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บริการรถรางผลการวิจัยมีดังนี้  ความคาดหวังด้านกระบวนการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตระหนักในความเป็นไทยผลการวิจัยมีดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
Cultural Tourism :  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และมีความหมายกับชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติตลอดไป ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ การพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากในปัจจุบันเกิดกระแสนิยมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ ได้อย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปี 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ เช่น วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆษิตาตามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร
วรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดสุวรรณารามวรวิหาร ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำ
คลองลัดมะยม ตลาดน้ำคลองบางหลวง พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี ตลาดวังหลัง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การนั่งเรือชมวิถีชีวิต บ้านเรือน และสวนต่างๆ ริมคลอง ซึ่งมีทั้งการเช่าแบบเหมา
ลำ และการจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวของตลาดน้ำตลิ่งชัน และตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดยชุมชนได้จัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวล่องเรือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญท่ีได้รับความนิยมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การจูง
ใจและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ผล
การศึกษากับกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวนิยม
ไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน มากที่สุด ร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 70.00 
และนิยมไปท่องเที่ยวเองส่วนตัว ร้อยละ 30.38 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 65. 75 รองลงมา คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.00 และปริญญาโท ร้อยละ 13.25 อายุ 20 – 30 
ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 25.62 และ 41 – 50 ปี ร้อยละ 16.63 อาชีพ
หลักของครอบครัวคือ พนักงานบริษัท มากที่สุด ร้อยละ 28.63 รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
23.38 และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.63 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว คือ 15,001- 20,000 บาทต่อเดือน มาก
ที่สุด ร้อยละ 23.50 รองลงมา คือ 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.75 และ 10,000-15,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 15.63 ที่พักอาศัยของครอบครัว คือ กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ 
นนทบุรีร้อยละ 21.63 และนครปฐม ร้อยละ 6.25 จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวคือ 
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง / ปี ร้อยละ 28.50 และ 1 – 2 ครั้ง 
/ ปี ร้อยละ 10.75 ซึ่งบ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20 
– 30 ปี เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในทุกอาชีพ และประเด็นสำคัญ คือ ไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงก็เดินทางม า
ท่องเที่ยวได้ นักเรียน นักศึกษา ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ดังนั้น จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของ
สมาชิกในครอบครัวคือ ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป / ปี จึงเป็นจำนวนมากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้าน สรุปได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้แตกต่างกัน ได้แก่ 
ระดับการศึกษา อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว พาหนะในการเดินทางของครอบครัว จำนวนครั้งของการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทุกด้านแตกต่างกัน 
ดังนั้น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ลึก 
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สินค้าและบริการ สถานที่จอดรถ กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรได้พิจารณาให้
ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางระดับการศึกษา อายุ รายได้ และลักษณะ
การเดินทางมาท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกวัย ตามแนวคิดของอารยะ
สถาปัตย์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็จะทำให้การพัฒนาดำเนินการ
ทุกจุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นดังนี้ 1) เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว แตกต่างกัน  2) ระดับการศึกษา พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกด้านแตกต่างกัน 
ดังนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 3 ) อายุ พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทุกด้านแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว  4 )  อ า ชี พ
หลักของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพหลักของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 5) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันในด้านต่อไปนี้ด้านการเดินทาง
และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 6) ที่พักอาศัยของครอบครัวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ที่พักอาศัยของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 7) พาหนะในการเดินทางของครอบครัว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพาหนะในการเดินทาง
ของครอบครัวต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 
ดังนี้ ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 8) จำนวนครั้งของการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว 

การสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวเดิม หรือการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว ได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อัน
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งการสร้างแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว
เหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การพัฒนาร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2) ด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 5) ด้านการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนาย
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แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 70.90 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถทำนายได้
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  ของนักท่องเที่ยวที่ควรได้รับ
การนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 1) ควรขยายระยะเวลาใน
การเปิดดำเนินการของตลาดน้ำจากเดิม 9.00 – 17.00 น. เป็น 9.00 – 21.00 น. เนื่องจากช่วงเวลา 17.00 – 
21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว พักผ่อน ซื้อสินค้า และรับประทางอาหาร ตลอดจน
เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย 2) ควรปรับปรุงเรื่องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถเดินทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกสบาย และมีปริมาณรถโดยสารสาธารณะที่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 3) 
ควรปรับปรุงเรื่องราคาของอาหารและสินค้าให้มีราคาลดลง 4) ควรมีรถบริการในการเชื่อมต่อสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน 5) ควรเพ่ิมห้องน้ำให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวและรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ 6) ควรดูแลรักษาความสะอาด ความมีจิตใจที่ดีของผู้ประกอบการให้คงอยู่ตลอดไป 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทำให้ได้องค์ความรู้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้  
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ บุคคลที่ร่วมเดินทาง แรงจูงในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพศ สถานภาพสมรส 
อายุ รายได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคตและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการวิจัยมี
ดังนี้ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้ ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์ด้านราคาสินค้า ภาพลักษณ์ด้านความสะดวก 
ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศ ภาพลักษณ์ด้านการบริการ ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ความภักดีของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการซื้อสินค้า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว วิธีการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้  
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านราคา ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้านทำเลที่ตั้ง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ได้แก่ ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านบุคลากร ปัจจัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านการศึกษาและกิจกรรม ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ทีพั่ก
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อาศัย อาชีพ ประสบการณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
Local Museum Development :  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พบว่า ชุมชนได้เกิดกระแสอนุรักษ์ท้องถิ่น จึงเกิดการรวมตัว
กันพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สิ่งของเครื่องใช้ วิถี
ชีวิตในอดีต บุคคลสำคัญของท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่มีทั้ง
เป็นบ้านพักส่วนตัวของประชาชนที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงาม อาคารของโรงเรียน อาคารของวัด เช่น 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกเข้าเม่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฎีจีน บ้านจักรยาน พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางพลัด 
เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำ
ให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่า เรียนรู้ และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 
 
Local Learning Resource :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 การสำรวจแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี การสัมภาษณ์พระภิกษุ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู พบว่า ทุกภาคส่วนของพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้เห็นความสำคัญของแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และชุมชนเก่าแก่ โดยชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาให้สถานที่ดังกล่าวให้พัฒนาสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานศึกษาก็ได้มีการบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การศึกษานอกสถานที่ มีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น  โดยในทุกชุมชนได้มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ “บวร” นั่นคือ บ้าน วัด และโรงเรียน ได้ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน หลายๆ โรงเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารไทยและขนมไทย ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม ใน
ส่วนของวัด ชุมชน ก็ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะของเงินทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสอน
ธรรมะ การสอนสวดมนต์ ศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์ เป็นต้น 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความสวยงามก็จะได้ รับความนิยม ดังนั้น ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็จะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้อถิ่น วัฒนธรรมไทย ทำให้แหล่งเรียนรู้นั้นได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปด้วย ผลการศึกษากับ
นักท่องเที่ยว พบว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำคลองลัด
มะยม มากที่สุด ร้อยละ 76.63 รองลงมา คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร้อยละ 58.25 ตลาดน้ำ
ตลิ่งชัน ร้อยละ 56.25 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร้อยละ 48.50 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ร้อยละ 
45.38 ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ร้อยละ 40.88 พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้อยละ 34.25 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29.88 ตลาดน้ำวัดสะพาน ร้อยละ 29.38 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเรือพระราชพิธี ร้อยละ 25.50 ดังนั้น ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องพัฒนา
ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ถนน โทรศัพท์ การประปา 
ร้านอาหาร เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า พาหนะในการเดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล มากที่สุด 
ร้อยละ61.88 รองลงมา คือ รถแท็กซ่ี ร้อยละ 14.50 และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.63  

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและรวมทุกด้าน พบว่า รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาใน

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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แต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ บ่งชี้ว่าทุกๆ ด้าน
ควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนและนักท่องเที่ยวมีความประทับใจมากที่สุด เช่น การ
ปรับปรุงเป็นพ้ืนที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การ
พัฒนาด้านการบริการ การปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก เป็นต้น 
 ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาก็ได้มีการบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ สถานศึกษาบางแห่งก็ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน 
จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไปด้วย การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทุกด้าน และรายด้าน อยู่ในระดับมาก รวมทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านการ
สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานศึกษาได้ดำเนินเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้กับนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล
ของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เมื่อตรวจสอบข้อมูลรวมทุกด้านสรุป
ได้ดังนี้ ครูผู้สอนที่มีเขตพ้ืนที่ ขนาดของสถานการศึกษา สังกัดของสถานศึกษา ประเภทของสถานการศึกษา 
ระดับชั้นที่สอน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวม
ทุกด้านแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา การเดินทางสะดวกสบาย ก็จะ
ส่งเสริมให้ครูได้บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาไม่มี คาบเรียนเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโดยเฉพาะ นอกจากนั้นนักเรียนชั้นที่สูงกว่าก็จะมีวุฒิภาวะในการดูแลตนเองในขณะไป
เรียนรู้นอกสถานที่มากกว่าชั้นเด็กเล็ก ครูจึงสบายใจที่จะให้นักเรียนออกไปเรียนรู้นอกสถานที่มากกว่า 

ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านได้ผลดังนี้ 1) ครูผู้สอนในเขตพ้ืนที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านแตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและ
แผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล 2) ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 3) ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4) ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันในด้านการติดตาม
และประเมินผล ด้านที่ไม่ต่างกัน ได้แก่ ด้านการมีนโยบายและแผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการ
สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 5) ครูผู้สอนในขนาดของสถานศึกษา
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้าน
การมีนโยบายและแผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล 6) ครูผู้สอนในประเภทของสถานศึกษาต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้านการมี
นโยบายและแผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล 7) ครูผู้สอนในสังกัดของสถานศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
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ของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและ
แผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล 8) ครูผู้สอนที่มีระดับชั้นที่สอนของครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันในด้านต่อไปนี้  ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล ส่วนด้านการมีนโยบายและแผน ไม่แตกต่างกัน 9) ครูผู้สอนที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันในด้านการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนด้านที่ไม่แตกต่างกันมีดังนี้ ด้านการมีนโยบายและ
แผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 10) ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์
การทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการมีนโยบายและแผน ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการติดตามและประเมินผล 

การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมของสถานศึกษา จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายและ
แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ เวลา การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ตลอดจนมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอยู่เสมอ 
เพ่ือให้รู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน การตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัย
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล มีสามารถทำนายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ครูผู้สอนได้
นำเสนอเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
สรุปได้ 2 ด้านดังต่อไปนี้  ด้านการมีนโยบายและแผน ได้แก่ 1) ควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมให้ชัดเจน 2) แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมควรนำเสนอองค์ความรู้ความรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ 3) ควรมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อ
เพ่ิมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 4) ควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้
สามารถสืบทอดและเรียนรู้ต่อไปได้ 5) ควรมีผู้ให้ความรู้และบริการในเรื่องต่างๆ 6) การประสานงานกับชุมชน
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ควรครอบคลุมพ้ืนที่และมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการไปเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก เช่น เวลาเรียนมีไม่เพียงพอ คาบเรียนไม่ตรงกัน ปัญหาด้านการเดินทางและการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล 2) ขาดงบประมาณสนับสนุน 3) ความปลอดภัยของนักเรียนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพราะแหล่งเรียนรู้บางแห่งอยู่ในซอยลึก และพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง 4) ควรจัดฝึกอบรมการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 5) ขาดแคลนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ไม่
มีปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่นท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนได้ 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ได้แก่ ที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและการจัดการการใช้แหล่ง
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เรียนรู้ในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ตำแหน่งบริหาร ขนาดของสถานศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
 
Learning Integration :  การบูรณาการสู่การเรียนรู้ 
 การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และพระภิกษุ พบว่า ทุกโรงเรียนได้มีการบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพ 
จึงควรได้มีการบูรณาการสู่รายวิชาอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองให้ท่องแท้ อัน
จะนำไปสู่ความรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในระดับอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งพัฒนาและผลิตครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ 
เสาะหาประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้นในสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานควรได้มี
การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วพัฒนาเป็นสาระท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
Public Relation :  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ พระภิกษุที่บริหารจัดการวัด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายและมีคุณค่า พบว่า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้
รู้ถึงประวัติความเป็นมา ความงดงามของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
เหล่านี้ ทำให้เกิดแรงจูงใจและอยากที่จะมาศึกษาท่องเที่ยวและเรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ ก็ควรได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ประกอบกับต้องสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต และผ่าน Application ต่างๆ บนมือถือได้ด้วย 
เพ่ือเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษากับนักท่องเที่ยว พบว่า แหล่งข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ 74.13 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ 
ร้อยละ 57.25 ประสบการณ์ตนเอง ร้อยละ 29.50 โทรทัศน์ ร้อยละ 21.75 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.75 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและรวมทุกด้าน พบว่า รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ยังต้องการการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพขึ้นไปอีก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ  และ
ระดับโลก จึงควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารในทุกท่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต 
Social Media โทรทัศน์ นิทรรศการ การประชุม เป็นต้น และควรมีภาษาต่างประเทศด้วย เช่น อังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย 
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ภาพ 4.283  รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบน

ฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

* อัตลักษณ์ชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์

* ทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ

การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น

* การก าหนด
นโยบาย

การวางแผน

การใช้ประโยชน์

การประเมินผล

การจัดการ
แหล่งเรียนรู้

เชิงวัฒนธรรม

การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น และ
แหล่งเรียนรู้

ท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

การสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และการบูรณา
การสู่การเรียนรู้

การโฆษณาและ
การ

ประชาสัมพันธ์

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและ
นักท่องเที่ยว
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ภาพ 4.284  รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของสถานศึกษา 
 
 

• นโยบายระดับประเทศ
• นโยบายระดับเขตพื้นที่
• นโยบายระดับสถานศึกษา

การก าหนดนโยบาย

• การจัดท าแผนกลยุทธ์
• การจัดท าแผนปฏิบัติการ
• การจัดท าโครงการ/กิจกรรม

การวางแผน

• การบูรณาการกับการเรียนการสอน
• การจัดท าสาระท้องถิ่น
• การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น

การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้

• การนิเทศ ก ากับ และติดตามผล
• การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและ
ประเมินผล
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